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rajono politikai domėjosi 
dumblo kompastavimo aikštelės 
darbu ir komposto panaudojimo 

galimybėmis
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: • taupo brangų laiką;
• kainuoja keliskart ma-
žiau nei realaus biuro iš-
laikymas;
• priima skambučius, 
tvarko korespondenciją, 
teikia informaciją;
• užti krina grįžtamąjį ryšį.

Jūs rūpinatės savo verslu, mes –
 kasdieniais jo administravimo klausimais!

Uždarosios akcinės bendro-
vės „Jonavos vandenys“ stebė-
tojų tarybos nariai - Algimantas 
Dabašinskas, Edmundas Ge-
dvila ir Juozas Jokimas - pa-
geidavo apžiūrėti trečius me-
tus veikiančią dumblo kompos-
tavimo aikštelę. Spalio 2 d. ste-
bėtojų tarybos posėdžio metu 
ir buvo suorganizuota išvyka į 
dumblo kompostavimo aikšte-
lę Gineikių kaime, Kulvos se-
niūnijoje. Tarybos nariai domė-
josi komposto kokybe, įrengi-
nių eksploatavimu, skleidžiamu 
kvapu bei pačiu technologiniu 
procesu.

Pasak bendrovės „Jona-
vos vandenys“ direktoriaus Vy-
tauto Kudoko, kompostavimo 
aikštelė išsprendė dumblo lai-
kymo problemą: „Kasdien iš 
miesto nuotekų valymo įrengi-
nių į kompostavimo aikštelę at-
vežama apie 10 tonų dumblo, 
kuris maišomas su struktūrinė-
mis medžiagomis: šiaudais, la-
pais, nugenėtų medžių šako-
mis. Vasaros metu visa miesto 
nušienauta žolė taip pat kom-
postuojama. Dumblas ir struk-
tūrinė medžiaga dedama į kau-
pus ir periodiškai vartant bei 
palaikant optimalią temperatū-
rą ir drėgmę per 3-4 mėnesius 
susidaro į juodžemį panašus 
mišinys – kompostas. Kom-
posto kokybė, jame esančių 
elementų kiekis nuolatos kon-
troliuojami“. 

Be to, išvykoje dalyvavę Jo-
navos rajono savivaldybės tary-
bos politikai domėjosi kompos-

to panaudojimo galimybėmis. 
Pasak vandens tiekimo įmo-
nės vadovo, visi, norintys su-
sitvarkyti aplinką, gali kompos-
to įsigyti už simbolinę kainą. Iki 
šiol jį daugiausiai naudoja pati 
įmonė, gražindama seniūnijo-
se esančių vandenviečių aplin-
ką bei Jonavos mieste ir seniū-
nijose tvarkydama iškasinėtus 
plotus po vandentiekio bei nuo-
tekų tinklų gedimų likvidavimo. 
Kompostą naudoja ir švietimo 
įstaigos, pageidaujančios su-
sitvarkyti žolynus ar gėlynus. 
Stebėtojų tarybos nariai siūlė 
kompostą panaudoti ir tvarkant 
mieste žaliąsias vejas bei ugdy-
mo įstaigų teritorijas. 

Apžiūrėję aikštelės terito-
riją, veikiančią įrangą, stebė-
tojų tarybos nariai reziumavo, 
kad įmonė puikiai susitvarko su 
atliekomis. „Nejaučiame jokio 
nemalonaus kvapo,- sakė UAB 
„Jonavos vandenys“ stebėto-
jų tarybos pirmininkas A. Da-
bašinskas, - užtikrinta eksploa-
tuojamos technikos priežiūra, o 
svarbiausia – išsisprendė atlie-
kų problema“.

Dumblo kompostavimo 
aikštelė Gineikių kaime pradė-
ta eksploatuoti 2011 metų pa-
baigoje. Bendra projekto ver-
tė 4 mln. 965 tūkst. Lt. Didžiąją 
dalį sudarė Sanglaudos fondo 
ir valstybės lėšos (4 mln. 140 
tūkst. Lt). Likusi dalis finansuo-
ta savivaldybės ir įmonės lėšo-
mis. 

UAB „Jonavos vandenys“ inf.

Pirmakursiai jonaviečiai gali pretenduoti į Jeronimo 
ralio ir Petro Vaičiūno vardines stipendijas

Aldona Skaisgirytė

Nuo spalio 1 d. įsigalio-
jo Aplinkos ministro 2014 m. 
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 
D1–713 pakeista Aplinkai pa-
darytos žalos atlyginimo dy-
džių apskaičiavimo metodi-
ka, patvirtinta 2002 m. rugsė-
jo 9 d. įsakymu Nr. 471. Šios 
metodikos pakeitimai nusta-
to minimalų žalos aplinkai 
dydį, taikomą net ir už patį 
mažiausią atliekų kiekį, ne-
teisėtai pašalintą aplinkoje. 
Šis dydis mokamas net ir tuo 
atveju, kai atliekų kiekis su-
daro mažiau nei kilogramą. 
Metodika taikoma tiek juridi-
niams, tiek fiziniams asme-
nims.

Kaip informuoja Aplinkos 
ministerija, pakeitimus paska-
tino vis dažnesni atvejai, kai 
atliekos šalinamos ar jų atsikra-
toma pažeidžiant teisės aktais 
nustatytus aplinkosauginius ir 
atliekų tvarkymo reikalavimus. 
Atliekos šalinamos miškuose, 
pakelėse, ežerų ir upių pakran-
tėse, tokiu būdu užteršiant jo-
mis žemės paviršių, dirvožemį, 
kraštovaizdį, vandens telkinius, 
taip pat daromas neigiamas po-
veikis gyvajai gamtai, gyvūnijai 
ir augmenijai, o taršos pašalini-
mo kaštai dažnai tenka valsty-
bei. 

Už šliūkšteltą kibirą 
srUtų – teks Pakloti 

daUgiaU nei Penkšimtę

Pasak aplinkosaugininkų, 
neretai neįmanoma tiksliai įver-
tinti, kiek teršalų buvo išmes-
ta į aplinką, ir apskaičiuoti, ko-
kia žala aplinkai buvo padary-
ta. Dėl taršos sklaidos ir absor-
bavimo, tai dar sunkiau padary-
ti esant ilgalaikiam aplinkos ter-
šimui. Dėl to iki šiol buvo neį-
manoma adekvačiai nubausti 
ilgalaikės taršos sukėlėjų. Pa-

vyzdžiui, apie į upelį tekančias 
nuotekas pareigūnai sužino tik 
po savaitės. Per kelias valan-
das problema išsprendžiama, 
bet pažeidėjas galėjo būti bau-
džiamas tik už tą teršalo kiekį, 
kuris buvo išmestas į aplinką 
per tas kelias valandas, kuomet 
teršimas buvo užfiksuotas. Tai 

neatspindėdavo realios aplinkai 
padarytos žalos. Pavyzdžiui, už 
100 kilogramų sulfatų išpylimą į 
aplinką tekdavo atlyginti 12 litų 
žalą. Nuo šiol tokiais atvejais, 
kai, sakykim, vandens telkinys 
užterštas skalbimo milteliais, 
bus taikomas minimalus žalos 
aplinkai dydis – 691 Lt. Jeigu 
bus padaryta žala aplinkai ter-
šiant vandens telkinius biologi-
nėmis medžiagomis, bus taiko-
mas minimalus žalos aplinkai 
dydis – 518 Lt.

Pasak aplinkos viceminis-
tro Lino Jonausko, „labai daž-
nai piktybiški pažeidėjai išsi-
sukdavo naudodamiesi esama 
situacija ir žala aplinkai likda-
vo neatlyginta. Nuo šiol ir jie tu-
rės sumokėti ne mažesnę nei 
minimalią sumą. Jei tik yra aki-
vaizdūs faktai, kad žala aplin-
kai buvo padaryta, aplinkosau-
gininkai galės pritaikyti minima-
lius aplinkai padarytos žalos 
įkainius“. 

Nauji aplinkai padarytos ža-
los atlyginimo dydžių apskai-
čiavimo metodikos pakeitimai 
numato, kad minimalus ža-

galvok ką darai: bauda už numestą nuorūką 
gali numauti ir paskutines kelnes

Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo 
fondo komisija yra paskelbusi studijų rėmimo konkursą 
J. Ralio ir P.Vaičiūno vardo stipendijoms laimėti. 

Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, 
tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų negalintiems studi-
juoti jaunuoliams, siekti mokslo, skiriant jiems 1000,00 
Lt dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui (remian-
tis fondo nuostatais, atrenkama ne daugiau kaip 10 pre-
tendentų stipendijoms gauti, studijuojančių pirmame 
kurse). Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajo-
no gyventojai – pirmų dieninių studijų studentai, besi-
mokantys valstybiniuose universitetuose ir valstybinėse 
kolegijose. 

Plačiau 4 psl.

Nukelta į 3 psl.

naUJi aPlinkai 
Padarytos žalos 

atlyginimo dydžių 
aPskaičiaVimo 

metodikos Pakeitimai 
nUmato, kad minimalUs 
žalos aPlinkai dydis, 

kUris Padaromas 
Vandens telkiniams, 

žemės PaViršiUi 
ir (ar) gilesniems 
Jos slUoksniams, 

sUkeliamas 
biologinėmis 
medžiagomis 

(PaVyzdžiUi, nUotekos) 
bUs ne mažesnis nei 

518 litų (150 eUrų). Jei 
aPlinka Užteršiama 

cheminėmis 
medžiagomis – 691 litas 

(200 eUrų).
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Nuomonės

Edmundas Gedvila
Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narys

Netrukus tiesioginiu balsavi-
mu rinksime merą ir 25 Tarybos 
narius - dviem mažiau, nes suma-
žėjo rajone gyventojų, bet užtat 
gyventojų mažėjimas valstybėje, 
nors praradom apie milijoną savo 
šalies piliečių, Seimo narių skai-
čiaus nemažina.

Taigi, procedūra artėja įdomi 
ir galbūt reikšminga Jonavos ra-
jono gyventojams. Tik, deja, ten-
ka apgailestauti, kad praėjus rin-
kimų euforijai, o merui, savival-
dybės administracijos direktoriui 
sušildžius kėdes ir „užsiauginus 
ragus“ (suformavus bei vienaip 
ar kitaip palepinus daugumą), 
prasideda „įdomių“ klausimų na-
grinėjimas bei priėmimas. Jei-
gu nesi valdančioje daugumoje, 
praėjus po rinkimų metams, pu-
santrų, Tarybos posėdžio metu 
gali visai neaušinti burnos, nes 
vis tiek viskas nuspręsta be tavo, 
kaip nepriklausomo Tarybos na-
rio, trigrašio. Mums, kaip Tary-
bos nariams, juk reikalingas su-
sireikšminimas (išskyrus vie-
ną kitą), svarstome aibes, mano 
manymu, nereikalingų klausimų, 
taip „nuimdami“ bet kokią, net 
smulkmenišką, atsakomybę nuo 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus: kaip pavyzdys, nau-
dotų kompiuterių perdavimas iš 
vienos biudžetinės įstaigos į kitą, 
tai pat kėdžių, stalų, knygų ir t.t. 
Juokinga. Deja, kažkodėl ne-
svarstomi Savivaldybės kontro-
lieriaus aktai, nenagrinėjamos 
priežastys pažeidimų, bet suge-
bame įvaryti stresą mažų įstai-
gėlių darbuotojams, kviesdami, 

manau, be reikalo į komitetų, Ta-
rybos posėdžius dėl gana men-
kos finansinės bei ūkinės veiklos 
ataskaitėlės. Gudrus savivaldy-
bės administracijos direktorius 
J.K. Sungaila dažnai įvilioja Tary-
bos narius į pinkles, ir pastarie-
ji lieka morališkai kalti. Taip buvo 
ir su vaikų maitinimu mokyklose. 
Tarybos nariai piktinosi nevieno-
domis verslininkų veiklos sąlygo-
mis ugdymo įstaigose (vieni mo-
kėjo už vandenį, elektrą ir t.t. – kiti 
ne.). Buvo organizuota komisija, 
kuri įsivėlė į daug mėnesių tru-
kusius debatus, galų gale, mano 
turima informacija, išėjo kaip vi-
sada. Tarybos nariai, direkto-
riaus žodžiais tariant, ir atsakin-
gi už priimtus sprendimus, nežiū-
rint į tai, kad sugudrauta ir pačia-
me paskutiniame etape: konkur-
są skelbė neva ne rajono savival-
dybė, o sugrupuotos mokyklos. 
Konkursas buvo laimėtas su kon-
krečiais pažeidimais, o mūsų vai-
kai, maitindamiesi sausu maistu, 
įsitaisys po skylę skrandžiuose. 
Šis pavyzdys parodo, kaip de-
mokratiškai ir skaidriai dirba savi-
valdybės administracija, kaip jau-
čiasi ir gali pasakyti savo nuomo-
nę pedagogai bei ugdymo įstaigų 
vadovai, kaip supranta savo par-
eigą auginti sveikus vaikus tėvai 
ir kaip atleidžia už piktybines klai-
das savivaldybės administracijai 
tautos išrinktieji – Tarybos nariai 
– mano kolegos.

Šiuo klausimu aš jau raštu 
pasisakiau anksčiau. Savivaldy-
bės administracijos direktorius 
J.K. Sungaila, vietoj to, kad fak-
tų ir argumentų kalba atsakytų į 

konkrečius straipsnyje išdėsty-
tus pažeidimus ir pastabas, pa-
pylė kažkokį jovalo kibirą, pra-
skiestą tik jam turbūt pačiam su-
prantamos kažkokios neva po-
litikos doze, ant manęs kaip as-
mens. Kaip ir rašiau, vienas apie 
ratus, kitas – apie batus. Nors at-
sakyti į išdėstytus faktus ir pažei-
dimus administracijos direktorių, 
kaip politinio pasitikėjimo asme-
nį, tiesiogiai įpareigoja Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatymas.

Daug ką apie mūsų visuome-
nę, požiūrį į ją ir mūsų augančius 
vaikus, netgi paprasto pilietišku-
mo arba žmogiškųjų vertybių vi-
sišką ignoravimą atskleidžia ir šis 
paprastas epizodėlis, kai vienas 
aukštas pareigas Jonavos ligoni-
nėje užimantis gydytojas susitiki-
mo metu pareiškė, kad čia neva 
mano ir administracijos direkto-
riaus tarpusavio santykių reikalas. 
Sunku net įsivaizduoti, kai toks 
klausimas su SOS signalu gali 
būti suprimityvinamas iki neaiškių 
kažkokių neva asmeniškumų, nes 
jokio santykiavimo su administra-
cijos direktoriumi neturiu, nieko 
nei iš jo, nei iš mero gauti neno-
riu. O, kaip pilietis, Tarybos narys, 
reaguoju į rajono gyventojų signa-
lus bei skundus ir privalau stebė-
ti aplinką, į kurią pusę ji keičiasi. 
Ar į teigiamą, skaidrią, kas buvo 
visų keturių būsimų rajono vado-
vų pažaduose prieš balsavimą 
juos išrenkant į šiuos postus (me-
ras M. Sinkevičius, vicemerai R. 
Osauskas, V. Venckūnas, admi-
nistracijos direktorius J.V. Sungai-
la), ar į veiklą, kuri pradėjo vystytis 
jau anksčiau, šios kadencijos me-
tams įpusėjus.

Įdomiausia šiame politikavime 
tapo tai, kad, nežiūrint pažiūrų, 
įsitikinimų, lyties ar odos bei akių 
spalvos, mes visi tapome valdi-
ninkų įkaitais. Ir kuo toliau, tuo la-
biau jie veržia diržus apie žmonių 
kaklą bei smegenis. Jeigu neuž-
dusys, tai padarys nieko negalvo-
jančiu „zombiu-automatu“, „žmo-
gumi futliare“. Milžiniškas skai-

čius įvairaus lygmens valdininkų 
dieną naktį pluša, kad suregla-
mentuotų ne tik bet kokį valstybi-
nės įmonės, savivaldos, biudže-
tinių įstaigų, ten dirbančių vado-
vų ir kolektyvo, bet ir kiekvieno pi-
liečio veiksmą. Pagal jų sampra-
tą išeitų, valdininkai gudrūs ir at-

sakingi, o visa kita žmonijos dalis 
– gryni mulkiai. Taip, matyt, pas-
tarieji ir mano, todėl prirengia kal-
nus privalomųjų popiergalių nuo 
Vilniaus iki Balbieriškio, tuo įrody-
dami savo ypatingą padėtį vals-
tybės valdyme bei reikalingume. 
Jeigu būsi „geras“, nekreips dė-
mesio į popiergalius, „negeras“ – 
sumaitos, sukramtys ir išspjaus. 
Nes dirbti savarankiškai su protu 
ir atsakomybe niekam negalima, 
kiekvienas judesys turi būti vyk-
domas pagal valdininkų (mano 
įsitikinimu, geometrine progresija 
daugėjančių diletantų ūkinėje vei-
kloje) surašytus paragrafus. O jūs 
norit laisvos minties ir veiksmų?! 
Deja, jeigu jūs dirbate valstybinėje 
institucijoje, greičiau nedirbate, o, 
smegenis pasidėję į stalčių, vyk-
dote ką jums parašo valdininkas, 
nes kitaip galite netyčia pažeis-
ti kurį nors veiklos punktą. Jeigu 
jūs paprastas pilietis ir atsitiktinai 
jums reikia susitikti su valdinin-
kais, pirma geriau paruoškite pini-
ginę, nes šie ponai ne tik išlaiko-

mi iš biudžeto, bet sugeba sukur-
ti ir lydinčias organizacijas, kurias 
jūs turite solidžiai aprūpinti, nekal-
tai paremti, sušelpti.

Antra, pasitreniruokite bėgi-
me, kad galėtumėte vikriai api-
bėgti visus kabinetus, gauti visų 
palaiminimą, kad neatsitiktų taip, 
kad laike maratono po valdiškus 
namus jūsų neišvytų darbdavys 
lauk. Neužpykit, visa tarnautojų 
armija, aš kalbu apie valdininkus 
– „entuziastus“, valdininkus, pasi-
žyminčius nesibaigiančiomis „ini-
ciatyviomis“, valdininkus – „kūrė-
jus“ bei visuomenės pavergėjus, 
o šiaip liaudyje tiesiai šviesiai - 
juokdarius.

Kad netuščiažodžiaučiau, 
pateiksiu vieną iš paskutiniųjų 
mūsų rajono savivaldybės tary-
bos sprendimų - „Dėl Jonavos 
rajono komunalinių atliekų tvar-
kymo paslaugos kokybės stebė-
senos ir kontrolės vykdymo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“.

Bendrosios šio sprendimo 
nuostatos netiesiogiai kalba apie 
tai, kad šiuo metu atliekų tvar-
kymą vykdanti įmonė bei jos ko-
lektyvas nieko neišmano ir elgia-
si neatsakingai. Taip mano mūsų 
valdininkai ir džiaugiasi gavę pa-
stiprinimą iš Vilniaus entuziastų.

Pagal valdininkus komunalinių 
atliekų tvarkytojai turi būti visą lai-
ką savivaldybės klerkų dėmesio 
centre ir ne tik pagal jų instrukci-
jas vykdyti darbus, bet ir iki eina-
mojo mėnesio 10 d. už praėjusį 
mėnesį (iki einamųjų metų sausio 
31 d. už praėjusius metus) smul-
kmeniškai informuoti savivaldybę 
apie visus atliekamus veiksmus, 
kaip pavyzdys 11.4 p. Pateikti 
duomenis apie konteinerių prie-
žiūrą (plovimas, dezinfekavimas, 
keitimas ir pan.) ir t.t. Galima vi-
sus punktus surašyti, jie „labai rei-
kalingi“ savivaldybei, bet vieno 
punkto pasigedau, kada nueiti ko-
munalininkui į tualetą - ar po pro-
cedūrų įvykdymo ar prieš.

Ne menkesnės „praktinės“ 

būtų dvaro juokdariai, o dabar -  
valstybės valdytojai

Asociacija „Nacionalinis akty-
vių mamų sambūris“, vadovau-
damasi susirūpinusių tėvų kreipi-
musi, įtaria, kad moksleivių mai-
tinimo srityje įsigalėjo viešųjų pir-
kimų sistema, leidžianti tiekėjams 
vaikų maisto kokybės sąskaita 
laimėti konkursus, krautis pelnus, 
tuo tarpu kontroliuoti turinčios at-
sakingos įstaigos į ydingą prakti-
ką žiūri pro pirštus bei skaičiuoja 
gautą naudą. 

Štai, pavyzdžiui, Ukmergės 
rajono savivaldybė rado „gera-
darius“, kurie pažadėjo mokinių ir 
vaikų maitinimo ugdymo įstaigose 
dirbti už dyką – t. y. už 0,00 lito įsi-
pareigojo teikti maisto gaminimo 
paslaugą. Maža to, į šios paslau-
gos kaštus įtrauktos visos būtino-
sios išlaidos, į kurias įprastai įei-
na virtuvės personalo atlyginimai, 
mokesčiai, Sodros įmokos, komu-
nalinių paslaugų išlaidos, trans-
portas, kt.. Panaši nemokama pa-
slauga pasiūlyta ir kitoms savival-
dybėms - 0,00 - 0,10 lito kainą pa-
siūlę tiekėjai laimėjo maisto tieki-
mo vaikams konkursus Vilkaviš-
kyje, Anykščiuose, Jonavoje, Kre-
tingoje, Ukmergėje ir kitur... Ar tai 
reiškia, kad smulkieji verslinin-
kai atsisakys pelnų ir patys, savo 
sąskaita išlaikys mokyklų virėjas 

bei mokės už visa kita? 
Mitybos specialistų tvirtinimu, 

akivaizdu, kad 0,00 - 0,10 lito už 
maisto gamybą pasiūlęs tiekėjas 
ieškos būdų, kaip kompensuoti 
patirtas išlaidas bei uždirbti pelno. 
Vienintelis nulinės kainos kom-
pensacijos būdas – valstybės ski-
riama fiksuota pinigų suma, už ku-
rią maitinimo organizatorius priva-
lo pirkti maisto produktus. Moks-
leivio pietums Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija skiria tei-
sės aktais patvirtintą apie 5,2 lito 
sumą, ji turi būti naudojama griež-
tai tik aukščiausios kokybės mais-
to produktams pirkti. 

Vadinasi, ne veltui mitybos 
specialistai, stebintys situaci-
ją mokyklose, atkreipė dėmesį, 
kad nulines kainas konkursuo-
se įsigudrinę rašyti tiekėjai vėliau 
ima subtiliai moksleiviams ir vai-
kams tiekti kiek prastesnės koky-
bės maistą, tokiu būdu kompen-
suoja patirtas išlaidas bei uždir-
ba pelno. 

Truputį sumažinamos porci-
jos, vietoj vertingos mėsos patie-
kiama žemesnės maistinės ver-
tės mėsa, sriubose vietoje grieti-
nės - grietinės mišinys ar lenkiš-
kas pienas (jau išgarsėjęs vaikų 
darželių maitinimo skandaluose), 

vietoje sviesto - riebalų mišinys, 
pigesnės daržovės bei žemiau-
sios kokybės, atitinkamai pigiau-
sias, aliejus. Tokie „mokyklų virtu-
vės stebuklai“ galimai vyksta kas-
dien – juk labai sunku patikrinti ką 
vaikai suvalgė ir iš ko tai buvo pa-
gaminta. O verslui, norinčiam lai-
mėti konkursuose, nelieka nieko 
kita, kaip tik pelnytis vaikų sąs-
kaita arba iš tokio „vaikų marini-
mo“ biznelio pasitraukti. Juk sąži-
ningieji (ir net tie patys vaikai) dar 
tik paskelbus konkursą suvokia, 
kad nemokamos paslaugos būti 
negali. 

Skaičiuojama, kad įprastai pi-
etų gaminio gamybos išlaidos su-
daro apie 1 litą. Tai reiškia, kad 
vaikams pateikiama maisto ne 
už 5,2 lito, o už 4,2 lito, vadinasi, 
pietums siūlomi beveik 20 proc. 
menkesnės vertės patiekalai, nei 
yra nustatyta. 

Susidaro paradoksali situaci-
ja, kai savivalda pati skelbia kon-
kursus, pati moka už paslaugą iš 
savo biudžeto laimėjusiųjų kainą 
ir po to pati tikrina maisto kokybę. 
Tačiau negi kirsi šaką, ant kurios 
tenka sėdėti ne vienai biudžeto 
eilutei? Maistui skiriamos lėšos 
– valstybės biudžeto tikslinė do-
tacija, kurios niekur kitur panau-

doti neleidžiama. Tačiau, jei mais-
to gaminimo paslauga kainuotų 
bent litą – jį tektų traukti savival-
dybės biudžetui, kur, kaip žinia, 
vaikams dėmesio skiriama mini-
maliausiai. 

Vadinasi, tą litą iš kitų, „pers-
pektyvesnių“, sričių tektų nukreip-
ti skurdžiai gyvenančių vaikų mai-
tinimui. 

Paprasta matematika. Įsivaiz-
duokite, vienoje mokykloje vidu-
tiniškai per mėnesį patiekiama 
apie 2100 pietų (kai socialiai rem-
tinų vaikų apie 100), tokiu būdu 
nulines kainas siūlantis tiekėjas 
nuo vaikų ir moksleivių per metus 
gali „nusukti“ apie 25200 litų. Arba 
kitaip tariant – už tokią sumą vai-
kų neprimaitina. Jei maisto tiekė-
jas aptarnauja 10 miesto ar rajo-
no mokyklų, savivaldybė per me-
tus sutaupo ketvirtį milijono litų. 
Bet daugelyje mokyklų socialiai 
remtinų vaikų yra daug daugiau.

Nacionalinis aktyvių mamų 
sambūris kreipiasi į Sveikatos ap-
saugos ir darbo ministeriją, Vie-
šųjų pirkimų tarnybą, Lietuvos 
savivaldybių asociaciją su rei-
kalavimu išsiaiškinti, ar už 0,00-
0,10 lito gaminamas ir mokslei-
viams tiekiamas maistas atitinka 
keliamus reikalavimus, ar maisto 

tiekėjai nesukčiauja, ar nesipel-
no moksleivių sąskaita, tiekdami 
jiems prastesnės kokybės mais-
tą ir ar minėtą nulinę kainą tole-
ruojančios savivaldybės naudo-
ja vaikų maitinimui skiriamas biu-
džeto lėšas tinkamai ir vadovau-
jantis įstatymų nustatyta tvarka. 
Klausiama, ar tiekėjas gali siūly-
ti savo paslaugas už 0,00 - 0,10 
lito kainą, o perkančiosios organi-
zacijos, rengdamos konkursus ir 
pasirinkdamos nulines kainas pa-
siūliusius tiekėjus, užtikrina sąži-
ningą konkurenciją bei pasirenka 
pasiūlymą, atitinkantį vaikų maiti-
nimui keliamus aukštus reikalavi-
mus. Taip pat klausiama, ar šalies 
savivaldybės tinkamai rūpinasi 
moksleivių maitinimu, ar tikrina, 
stebi, kokios kokybės maistą už-
sako vaikams, ar užtikrina gami-
namų patiekalų kokybės kontrolę. 

Tėvus informuojame, kad vai-
kų maisto sąskaita siekiančius 
pasipelnyti tiekėjus galima atskir-
ti iš retai besikeičiančių mokyklų 
valgyklų meniu, juose nuolat kar-
tojasi vis tie patys standartiniai 
patiekalai. 

Odeta Rukienė 
Asociacija “Nacionalinis 

aktyvių mamų sambūris”

tylaus savivaldybių sąmokslo su maisto tiekėjais aukos – vaikai

JeigU nesi ValdančioJe 
daUgUmoJe, PraėJUs 
Po rinkimų metams, 
PUsantrų, tarybos 
Posėdžio metU gali 

Visai neaUšinti bUrnos, 
nes Vis tiek Viskas 

nUsPręsta be taVo, kaiP 
nePriklaUsomo tarybos 

nario, trigrašio.

milžiniškas skaičiUs 
įVairaUs lygmens 
Valdininkų dieną 
naktį PlUša, kad 

sUreglamentUotų 
ne tik bet kokį 

Valstybinės įmonės, 
saViValdos, biUdžetinių 
įstaigų, ten dirbančių 
VadoVų ir kolektyVo, 

bet ir kiekVieno 
Piliečio Veiksmą. Pagal 

Jų samPratą išeitų, 
Valdininkai gUdrūs ir 
atsakingi, o Visa kita 
žmoniJos dalis – gryni 

mUlkiai.

Nukelta į 4 psl.
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los aplinkai dydis, kuris pada-
romas vandens telkiniams, že-
mės paviršiui ir (ar) gilesniems 
jos sluoksniams, sukeliamas 
biologinėmis medžiagomis (pa-
vyzdžiui, nuotekos) bus ne ma-
žesnis nei 518 litų (150 eurų). 
Jei aplinka užteršiama chemi-
nėmis medžiagomis – 691 litas 
(200 eurų).

dešimtūkstantinėmis 
baUdomis tikimasi 

sUtramdyti gamtos 
teršėJUs Padangomis

Turbūt ne vienas matėme iš-
mestų padangų krūvas pamiš-
kėse. Galima pastebėti ir tai, 
kad jos dažniausiai atsiranda 
pavasarį ir rudenį, kai keičiantis 
sezonams, Kelių eismo taisy-
klės įpareigoja transporto prie-
monių savininkus pasikeisti pa-
dangas. Jeigu bus nustatyta, 
kad miške kažkas išvertė toną 
atliekų, tai tokiam asmeniui bus 
skirta 15 tūkst. litų bauda. Bet 
už toną bet kur išmestų padan-
gų bauda jau gali siekti net 32 
tūkst. litų.

Padegtas Plastikinis 
bUtelis JUms kainUos 

Visą šimtą eUrų

Aplinkosaugininkai paste-
bi, kad kalbant apie oro taršą, 
dažniausi pažeidimo atvejai, 
kai sudeginama viena ar ke-
lios guminės padangos, plas-
tikiniai buteliai, kitos atliekos. 
Tačiau, jei, pavyzdžiui, degi-
namas plastikas, nors ir vie-
nas butelis, reikalo nekeičia, už 
žalą gamtai teks atsakyti – nuo 

šiol tokiais atvejais reiks mokėti 
nustatytą minimalų žalos dydį – 
345 litus (100 eurų). Anksčiau, 
nustačius pažeidimą ir apskai-
čiavus aplinkai padarytos žalos 
dydį, dažnai jis nesiekdavo nė 
100 Lt.

Minimalus įkainis už bet ko-
kią oro taršą – 345 litai (100 
eurų).

Aplinkos ministerijos prane-
šime sakoma, kad naujoji tvar-
ka leis išvengti simbolinių žalos 
dydžių ir teršėjai turės sumo-
kėti ne mažesnę nei minimalią 
sumą.

Minimalūs žalos atlyginimo 
dydžiai jau daugiau nei metus 
galioja atliekų tvarkymo srity-
je. Už aplinkos teršimą nepa-
vojingomis atliekomis baudžia-
ma mažiausiai 500 litų (145 eu-
rai). Atlyginti už aplinkai daro-
ma žalą pavojingomis atlieko-
mis tenka mažiausiai 1500 litų 
(434 eurai).

baUda Už nUmestą 
nUorūką gali nUmaUti 
ir PaskUtines kelnes

Aplinkos viceministras Al-
girdas Genevičius, paklaustas, 
kaip žala gamtai bus įvertinama 
numetus nors vieną nuorūką, ti-
kino, jog asmuo atsakys pagal 
aplinkos teršimo cheminėmis 
medžiagomis skiltį, ir atlygins 
žalą pagal minimalų dydį, kuris 
yra nustatytas - 691 Lt.

tramdomieJi marškiniai 
ir rūkantiems 

nekUltūringiems 
VairUotoJams

Nekultūringų vairuotojų, tu-
rinčių blogą įprotį per langą 

mėtyti nuorūkas, taip pat lau-
kia sankcijos per nuosavą kiše-
nę. Nuo šiol geriau šio įpročio 
atsikratyti arba jis gali kainuoti 
net 700 litų. Aplinkos ministerija 
padarė pakeitimus ir įpareigojo 
aplinkosaugininkus įdėmiai ste-
bėti rūkančius vairuotojus. Pa-
reigūnams į pagalbą kviečiami 
ir pilietiškai nusiteikę vairuoto-
jai, turintys vaizdo registrato-
rius.

Vairuotojas, metantis nuorū-
ką per langą, ne tik nekultūrin-
gas, neestetiškas, bet ir ken-
kiantis gamtai. „Tai iš tikrųjų yra 
skaudi rykštė – didelis pažeidi-
mas. Viena, kai per langą išme-
tama obuolio nuograuža, bet kur 
kas baisiau, kai vairuotojai meta 
nuorūkas. Padarėme tyrimus, 
kad sužinotume nuorūkos po-
veikį aplinkai. Ir patys nustebo-
me rezultatais. Nuorūkoje ras-
ta kancerogenų, toksinų ir pan. 
Vadinasi, nuorūka, skleisdama 
pavojingas medžiagas, teršia 
aplinką“, - žiniasklaidai konsta-
tavo aplinkos viceministras Li-
nas Jonauskas.

Anot viceministro, per auto-
mobilių langus mėtyti nuorūkų 
nebuvo galima niekada. Tačiau, 
kai už tai grėsė įspėjimas arba 
nuo 100 iki 200 litų bauda, apie 
gamtai tokiu būdu daromą žalą 
mažai kas pagalvodavo. Kaip tik 
dėl to atsirado pakeitimai, kurie 
aplinkosaugininkams atriša ran-
kas gerokai griežčiau bausti pa-
žeidėjus.

„Buvo nuspręsta pakeisti ža-
los skaičiavimo metodiką. Nuo-
rūkos išmetimas daro žalą gam-
tai ir tai įvertinta 500 litų. Taip pat 
bus priskaičiuota ir nuo 100 iki 
200 litų siekianti bauda. Viską 
sudėjus bendra suma susidaro 
maždaug 700 litų“, - nekultūrin-

gus vairuotojus perspėja aplin-
kos viceministras.

Be to, ketinama koreguoti 
teisės aktus, pagal kuriuos au-
tomobilis, kuriame nėra peleni-
nės, nepraeitų techninėnės ap-
žiūrios. 

miestUose deginti  
nieko negalima

Aplinkosaugininkai atkrei-
pia dėmesį, kad miestuose de-
ginti visiškai nieko negalima. O 
paskutinėmis savaitėmis, kai 
gamta mus lepino šiluma, be-
veik kiekvieną dieną po Jona-
vą draikėsi pilkšvas dūmelis ir 
ore tvyrojo degėsių kvapas. Pri-
vačių namų savininkai, čia pat, 
už tilto, esančių sodų bendri-
jų šeimininkai vietoj to, kad ru-
denį gyvybę praradusius auga-
lus, lapus, šakas kompostuotų 
ir taip nemokamai pasigamintų 
trąšios žemės savo sklypeliui, 
nedovanotinai viską paverčia 
dūmų kamuoliais, kartais ke-
liančiais ir pavojų aplinkiniams. 
Žinoma, ne visi. Bet, kaip maty-
ti, dar gana daug.

Kaip informuoja UAB „Jona-
vos paslaugos“ atliekų tvarky-
mo skyrius, kompostavimas yra 
patogiausias būdas atsikratyti 
sodo tvarkymo atliekų: sugrėb-
tų lapų, nupjautos žolės, išrau-
tų krūmų ir t.t. Tai labai praktiš-
kas sprendimas išvengiant atlie-
kų išvežimo mokesčių, o kom-
postu patręšus žemę, dirvai vėl 
suteikiamos prarastos medžia-
gos bei pagerinama jos kokybė. 
Kompostuoti galima ir virtuvės 
atliekas – vaisių ir daržovių lie-
kanas, kevalus, lukštus, kavos 
ir arbatos tirščius. Kompostą 
perkasus 2-3 kartus per metus, 
gaunama vertinga trąša, tinkanti 
sodui, daržui, gėlynui. Kompos-
tui ruošti galima naudoti metali-
nę 200 litrų ar didesnės talpos 
statinę. Karštą vasarą visos žo-
lės tokioje talpoje greitai suyra.

Kompostavimas – tai natū-
ralus procesas, kai organinės 
atliekos paverčiamos dirvože-
miui bei augalams lengvai pa-
sisavinamų maistinių medžiagų 
šaltiniu. 

komPostUoJantys 
mažina aPlinkos taršą

Kaip informuoja VšĮ Kauno 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tras (Kauno RATC), Kauno regi-
one per metus susidaro daugiau 
nei 200 tūkst. tonų komunalinių 
atliekų arba 324 kilogramų vie-
nam gyventojui. Iš visų regione 
susikaupiančių buitinių atliekų 
net 58 proc. sudaro biologiškai 
skaidžios atliekos, kurios gali 
pasitarnauti dar kartą.

Kauno RATC, siekdamas, 
kad buitinių atliekų kiekis, susi-

darantis namuose taptų naudin-
gu kompostu darže ar sode, ir 
taip būtų sumažinti atliekų srau-
tai į sąvartynus, įgyvendino pro-
jektą „Kauno regiono komuna-
linių atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra“ ir nuo 2012 metų antro 
ketvirčio šešių aptarnaujamų 
savivaldybių (Kauno m., Kauno, 
Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, 
Raseinių r.) individualių namų 
savininkams nemokamai išdali-
no 30 tūkst. plastikinių konteine-
rių namudiniam kompostavimui. 

Jonavos rajono savivaldy-
bės individualių namų savinin-
kams, sodų bendrijų gyvento-
jams, norintiems tinkamai tvar-
kyti buityje susidarančias bios-
kaidžias atliekas, buvo nemoka-
mai išdalyti 3000 plastikinių kon-
teinerių namudiniam komposta-
vimui. Vieno konteinerio talpa 
– apie 850 l, aukštis – 1,2 m, 
skersmuo – 1 m. 

Gyventojai, kompostuojan-
tys konteineriuose, prisideda ne 
tik prie bioskaidžių atliekų kiekio 
sąvartynuose, bet ir prie aplin-
kos taršos bei klimato kaitos 
mažinimo. 

komentaras:

Kęstutis Celiešius, Kauno 
regiono aplinkos pasaugos 
departamento Jonavos 
rajono agentūros vadovas:

Kiekviena neatsakingai pa-
sielgusio ir pažeidusio galio-
jančius normatyvinius aplinkos 
apsaugos teisės aktus asmens 
veika turi būti įvertinta vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos 
Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekse nustatyta tvarka. 
Tačiau mus supanti aplinka yra 
ypatinga tuo, kad, juridiniam 
ar fiziniam asmeniui pažeidus 
aplinkos apsaugos teisės ak-
tus, labai dažnai aplinkai pada-

romas tiesioginis poveikis. Dėl 
neatsakingų veiksmų pažei-
džiami atskiri aplinkos kompo-
nentai, jiems padaroma žala.

Lietuvoje aplinkosauginin-
kai jau seniai taiko „Aplinkai 
padarytos žalos atlyginimo dy-
džių apskaičiavimo metodiką“. 
Prie nutarimo administracinio 
teisės pažeidimo byloje patei-
kiama pretenzija per 40 die-
nų geranoriškai atlyginti aplin-
kai padarytą žalą, jeigu dėl ne-

teisėtos veikos buvo padary-
ta žala aplinkos komponentui - 
orui, dirvožemiui, paviršiniams 
vandenims, kraštovaizdžiui, 
augalams ir želdiniams, už-
teršta teritorija. Jeigu adminis-
tracinėn atsakomybėn trauktas 
asmuo per nustatytą laikotarpį 
geranoriškai neatlygina aplin-
kai padarytos žalos, valstybi-
nės aplinkos apsaugos kontro-
lės pareigūnai su ieškiniu krei-
piasi į apylinkės teismą dėl ža-

los atlyginimo.
Lietuvos Respublikos aplin-

kos ministro 2014 m. rugpjū-
čio 29 d. įsakymu Nr. D1–713 
tik papildytos neteisėtos vei-
kos, kurioms taikoma „Aplin-
kai padarytos žalos atlyginimo 
dydžių apskaičiavimo metodi-
ka“. Jei iki šiol daugiau dėme-
sio skyrėm prevenciniam dar-
bui, tai ateityje pažeidėjas jau 
privalės atlyginti aplinkai pada-
rytą žalą. 

galvok ką darai: bauda už numestą nuorūką  
gali numauti ir paskutines kelnes

Virgilijus Vitkauskas, UAB 
„Jonavos paslaugos“ 
direktoriaus pavaduotojas 
komunaliniam ūkiui

Bendrovė „Jonavos pa-
slaugos“, prižiūrinti miesto 
žaliuosius plotus, pagal su-
tartinius įsipareigojimus su-
sidariusias žaliąsias atliekas 
– nupjautą žolę, lapus, ša-
kas – surenka ir pristato į Gi-
neikių atliekų kompostavimo 
aikštelę.

Privačių valdų savininkai 
žaliąsias atliekas turi kom-
postuoti, Kauno regioninis 
atliekų centras tam už dyką 
išdalino kompostavimo kon-
teinerius. 

Tie, kas turi didesnius 
kiekius žaliųjų atliekų, gali 
pristatyti į UAB „Jonavos 
vandenys“ dumblo kompos-
tavimo aikštelę Gineikių kai-
me, Kulvos seniūnijoje arba 
į Skarulių atliekų perkrovimo 
stotį - ten yra nedideli kontei-
neriai biodegraduojančioms 
atliekoms. Iš gyventojų ža-
liosios atliekos priimamos 
nemokamai.

Atkelta iš 1 psl.
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Žvilgsnis

Pretendentai iki spalio 31 d. 
Jonavos rajono savivaldybės 
tikslinio studijų rėmimo fondo 
komisijai turi pateikti prašymą 
ir šiuos dokumentus: pažymą 
apie įstojimą mokytis į valstybi-
nę aukštąją mokyklą arba vals-
tybinę kolegiją; bendrojo lavi-
nimo įstaigos išduoto brandos 
atestato ir jo priedėlio kopi-
jos (pretenduojančio stipendiją 
gauti jaunuolio mokomųjų da-
lykų įvertinimas turi būti ne že-
mesnis kaip 7 balai); pažymą 
apie šeimos narių pajamas už 
tris paskutinius mėnesius (vie-
nam šeimos nariui tenka ma-
žiau nei du valstybės remia-

mų pajamų dydžiai per mėne-
sį. Valstybės remiamų pajamų 
(toliau – VRP) dydis tvirtina-
mas Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nutarimu. Šiuo metu 
nustatytas VRP dydis - 350,00 
litų; pažymą apie šeimos su-
dėtį.

Ankstesni stipendijų laimė-
tojai taip pat gali pretenduo-
ti į stipendijos mokėjimo tęsi-
mą antrame kurse. Tokiu atve-
ju būtina pateikti aukščiau nuro-
dytuose 3 ir 4 punktuose išvar-
dintus dokumentus bei pažymą 
apie pažangumą arba studijų 
knygelės kopiją (pasibaigus I 
kurso pirmam arba antram se-
mestrui - pažymių vidurkis ne 
mažesnis nei 7,5 balo; pasibai-

gus II kurso trečiam semestrui 
– pažymių vidurkis ne mažes-
nis kaip 8 balai).

Skiriant ir pratęsiant stipen-
dijas prioritetas teikiamas pa-
žangumui.

Iš pretendentų gauti var-
dines stipendijas dokumen-
tai priimami Jonavos rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriuje, 307 kab., Žeimių 
g.13, Jonava. Išsamesnė in-
formacija tel. (8 349) 50221, 
kristina.paulauskiene@jona-
va.lt. 

Jonavos r. savivaldybės ir 
„Jonavos garso“ inf.

Pagerbti darbo saViValdoJe JUbiliatai
 
Jonavos rajono valdžia spalio 10-ąją Vietos savivaldos die-

nos proga savivaldos ženklais, padėkomis ir atminimo dovano-
mis pagerbė 27 asmenis, ilgiausiai dirbančius ir šiemet švenčian-
čius darbo Savivaldybėje jubiliejines – 10, 15, 20, 25, 30 ir 40 
metų – sukaktis.

Tarp iškilmingai pagerbtųjų - 40 metų Užusalių seniūnijo-
je dirbanti vyriausioji buhalterė Ana Lapajeva, 30 metų toje pa-
čioje seniūnijoje triūsianti žemės ūkio specialistė Fima Zelenina, 
25-erius ištikimai savivaldai tarnaujantis Savivaldybės adminis-
tracijos Remonto ir statybos skyriaus vyresnysis specialistas Val-
das Rėklaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Ingrida Mal-
ciuvienė, Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialis-
tė Ona Plėštienė.

V. Jaroščenkos karJeros šUolis:  
iš ProkUroro į diPlomatUs

Nuo 2013 metų spalio vidurio iki šiol Kauno apylinkės proku-
ratūros penktajam skyriui, apimančiam Jonavos ir Kėdainių pro-
kuratūras, vadovavęs du aukštojo mokslo diplomus – miškinin-
ko ir teisininko – turintis 44 metų Vitalijus Jaroščenka, rugpjūčio 
mėnesį laimėjęs konkursą į transporto atašė Kinijoje, jau šio mė-
nesio pabaigoje su šeima išvyksta dirbti ir gyventi į Kinijos sos-
tinę Pekiną.

Iš Jonavos kilęs teisininkas, mokantis kinų kalbą, konkurse 
sulaukė vieno varžovo, nemokančio šios kalbos. V. Jaroščenkos 
pasirinkimo motyvą – moka kinų kalbą - nurodė ir Susisiekimo 
ministras Rimantas Sinkevičius

V. Jaroščenka mano, jog sėkmė konkurse jį lydėjo būtent dėl 
kalbos mokėjimo, tačiau neneigė, kad tam įtakos galėjo turėti ir 
pažintis su ministru. Jis neslėpė, jog su pažįstamu politiku proku-
roras yra kalbėjęs ir apie tai, kad norėtų keisti veiklą, kurią visą 
laiką labiau įsivaizdavo susijusią su Kinija.

Be kinų kalbos naujasis transporto atašė Kinijoje laisvai susi-
kalba lietuviškai ir rusiškai, moka anglų ir vokiečių kalbas.

tęsiasi koncerno „achemos grUPė“  
akcininkų nesUtarimai

Po ilgamečio vadovo ir pagrindinio koncerno „Achemos gru-
pė“ savininko Bronislovo Lubio mirties tęsiasi akcininkų nesuta-
rimai.

Praėjusiame „Jonavos garso“ numeryje rašėme, kad rugsėjo 
19 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
koncerno „Achemos grupė“ akcininkai išrinko naują valdybą. Jos 
nariais tapo Lyda Lubienė, Valdas Sutkus, Kęstutis Balutis, Kas-
paras Jurgelionis ir Rimantas Rėklaitis.

Smulkiosios akcininkės Marija Kaminskienė ir Jūratė Žadei-
kienė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą ir paprašė, kad būtų su-
stabdyti R. Rėklaičio įgaliojimai. Ieškovių reikalavimus teismas 
patenkino. Kol nebuvo sustabdyti R. Rėklaičio įgaliojimai, rugsė-
jo 26 dieną vykusiame koncerno „Achemos grupė“ valdybos po-
sėdyje patvirtintas naujasis valdybos pirmininkas ir generalinis 
direktorius. Valdybos pirmininku tapo Kęstutis Balutis, o koncer-
no generalinio direktoriaus pareigas laikinai ėjusį Romualdą Ža-
deiką pakeitė buvęs susisiekimo viceministras Rimvydas Vašta-
kas.

Spalio 7-ąją Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino dar 
vieną J. Žadeikienės ir M. Kaminskienės prašymą ir sustabdė 
valdybos nutarimą paskirti R. Vaštaką koncerno vadovu.

„Achemos grupės“ akcininkams nesutariant dėl koncerno ge-
neralinio direktoriaus, jo pareigas laikinai pavesta eiti Audriui 
Bendaravičiui, kuris šias pareigas jau ėjo praėjusių metų pra-
džioje, kai atsistatydino tuometinis koncerno vadovas Arūnas 
Laurinaitis.

atšaUkiamas Vasaros laikas

Spalio 26-osios naktį bus atšauktas vasaros laikas. Jis nuo 
2003-iųjų mūsų šalyje kasmet atšaukiamas spalio mėnesio pa-
skutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, tada laikrodžio rody-
klė pasukama viena valanda atgal.

Vasaros laikas įvedamas paskutinį kovo sekmadienį trečią va-
landą nakties, tada laikrodžio rodyklė pasukama viena valanda 
į priekį. Toks Vyraisuybės nutarimas priimtas atsižvelgus į Euro-
pos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų.

Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužę. Lietuvo-
je sezoninis laikas dar bus taikomas iki 2016-ųjų. Laikrodžio ro-
dyklių sukinėjimas kiekvienais metais sukelia nemažai diskusi-
jų. Viena pusė teigia, kad tokiu būdu taupoma energija ir naudin-
gos darbo valandos, kiti pyksta, kad ritmo keitimas trikdo nervų 
sistemą, mažina darbingumą, o tariamoji nauda – tik mitas, nes 
energijos ne tik nesutaupoma, bet suvartojama dar daugiau. Dėl 
šių priežasčių kai kurios valstybės atsisakė laiko kaitaliojimo, tuo 
metu Lietuva, kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, 
taip gyvens dar ne vienerius metus.

„Kas pusmetį dėl laiko kaitaliojimo žmonės priversti adaptuo-
tis. Nors laikrodžio rodyklė pasukama į priekį tik viena valanda, 
net ir toks laiko pokytis gali išderinti nusistovėjusį žmogaus biori-
tmą. Bet koks bioritmo sutrikdymas nepraeina be pasekmių. Pa-
veikiami visi: vieni mažiau, kiti daugiau. Priklauso nuo to, koks 
žmogaus amžius, sveikatos būklė, koks psichikos jautrumas“, – 
komentuoja psichologai. 

Žinios trumpai

Kęstutis Macionis
Jonavos rajono  
savivaldybės tarybos narys

Jeigu daugeliui iš mūsų kaž-
kas būtų prieš dešimt metų pa-
sakęs, kad Jonavoje turėsime 
slidinėjimo trasą, tai mūsų vei-
duose išvystų nuostabą ir mažų 
mažiausiai - ironišką šypseną. 
Tačiau slidinėjimo trasa Jona-
voje bus. Žinau, kad daugeliui 
sentimentaliai smagu matyti at-
siradusią trasą būtent toje vie-
toje, kur vaikystėje prabėgdavo 
žiemos popietės. Daug jonavie-
čių savo vaikystės laikais čiuo-
žinėdavo ant šio kalno ir namo 
grįždavo tik jau sutemus. Da-
bar, prabėgus maždaug dviem 
dešimtmečiams, kalnas liūdė-
davo. Stūksojo vienišas.

Todėl labai smagu, kad jis 
vėl atgims naujam gyvenimui 
ir, tikiu, kad bent jau žiemos se-
zonu taps jonaviečių ar miesto 
svečių traukos objektu. Ir ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems.

Kalnas turės ir kaimynų. 
Drįstu sakyti, kad jo papėdėje 
kyla unikalus sporto ir laisvalai-
kio objektų kompleksas – stato-
ma arena, atnaujinamas stadi-

onas, yra tinklinio aikštės, tre-
niruokliai, dviračių takai, tvenki-
niai, o Joninių slėnyje jau netru-
kus bus ir amfiteatras. 

Tai – ne tik emocijos. Esu 
žmogus, paragavęs kalnų slidi-
nėjimo džiaugsmo, todėl nekan-
triai laukiu slidinėjimo trasų ati-
darymo. Tačiau, matyt, jau da-
bar daugelis susimąstome, kaip 
tai atrodys, ar šis objektas bus 
patrauklus tiek jonaviečiams, 
tiek mūsų miesto svečiams.

Manau, kad visų pirma, kal-
nas privalo turėti jam būdingus 
atributus: sniego patrankas, 
trasą ruošiantį traktorių, keltu-
vą, apšvietimą, vaizdo stebė-
jimo įrangą, įgarsinimą bei su 
saugumu susijusius elementus.

Ne mažiau svarbūs ir kiti 
trasos patrauklumą užtikrinan-
tys dalykai - WC, kavinė, inven-
toriaus nuoma, kitos paslaugos 
ar atrakcijos. 

Kalno papėdėje esantis jau-
nimo „skate“ parkas žiemos se-
zonu galėtų virsti į ledo čiuo-
žyklą. Visi puikiai suprantame, 
kad turime atvykstantiems su-
teikti tai, ko šiuolaikiniai klientai 
gali pageidauti. Tuomet, esu ti-
kras, čia lankysis ne tik jonavie-
čiai, tačiau ir svečiai iš aplinki-
nių rajonų - Kėdainių, Kaišiado-
rių ar Kauno.

Tačiau ir tai – dar ne viskas. 
Manau, kad būtų didelė nuo-
dėmė šios trasos neišnaudo-
ti siekiant populiarinti slidinėji-
mą kaip sporto šaką bei svei-
kos gyvensenos pagrindą.

Jonavą garsina futbolo, 
krepšinio, ypač - tinklinio ko-
mandos, vaikai ir jaunimas gali 
rinktis ir kitas sporto šakas. Esu 
įsitikinęs, kad Kūno kultūros ir 
sporto centre galėtų atsiras-
ti trenerių ar instruktorių, kurie 
kviestų lankyti kalnų slidinėjimo 
treniruotes. Neabejoju, kad no-
rinčių tikrai būtų ir pritrauktų bei 
sudomintų jaunus žmones kal-
nų slidinėjimo sportu.

Slidinėjimo trasoje galėtų 
vykti ir kūno kultūros pamokos, 
kur vaikai įgautų slidinėjimo pra-
džiamokslį. Žinoma, nesame kal-
nų šalis - kaip Austrija ar Šveica-
rija, kur šios sporto šakos tradi-
cijos yra senos, tačiau be abejo-
nės šis objektas mums suteikia 
puikią galimybę vaikus išmokyti 
slidinėti. Galbūt ateityje Jonavoje 
išaugs šios sporto šakos talentai, 
kurie garsins mūsų rajoną.

Nepaliekant sveikos gy-
vensenos Jonavoje propaga-
vimo nuošalyje ir turint Visuo-
menės sveikatos rėmimo fon-
dą, iš kurio finansuojamos įvai-
rios fizinio aktyvumo priemonės 
(mankštos, užsiėmimai basei-
ne), reiktų skirti dalį lėšų ir slidi-
nėjimo sportui – tiek vaikų, tiek 
suaugusiųjų mokymui.

Visa tai nėra tik gražios min-
tys, tikiu, kad tai yra įgyvendi-
nama. Kitaip elgtis, turėdami 
unikalų sporto kompleksą, mes 
negalime. Belieka palinkėti ti-
kros žiemos visiems, laukian-
tiems trasos atidarymo.

Užs. Nr. 38

Pirmakursiai jonaviečiai gali pretenduoti į Jeronimo 
ralio ir Petro Vaičiūno vardines stipendijas
Atkelta iš 1 psl.

slidinėjimo trasos – ir turistams,  
ir Jonavos vaikams

naudos ir kai kurie mūsų priim-
ti sprendimai. Tarp jų, pasižymin-
tis sprendimas „Dėl butų ir kitų pa-
talpų savininkų bendrijų valdymo 
organų, jungtinės veiklos sutar-
timi įgaliotų asmenų ir savivaldy-
bės vykdomosios institucijos pa-
keistų bendrojo naudojimo objek-
tų administratorių veiklos, susiju-
sios su įstatymų ir kitų teisės aktų 
jiems priskirtų funkcijų vykdymu, 
priežiūros ir kontrolės taisyklių pa-
tvirtinimo“.

Būtų gražu, jei pagal jas pa-
bandytų padirbėti patys jas ren-
gę Vilniaus bei Jonavos entuzias-

tai. Čia atskira didelė tema ir ne 
šio laikraščio puslapiuose galima 
šį sprendimą išnagrinėti.

Rašau visa tai Jums, skaityto-
jai, dėl pramogos, nes žinau, ką 
atsakys mūsų išvystyto kapitaliz-
mo nomenklatūra. Briuselis liepė 
ir parašė, Vilnius nurodė, paslau-
gusis apačioje esantis klerkas pa-
teikė neturintiems savo nuomo-
nės Tarybos nariams, kurie, sufor-
mavę daugumą, bet kokį sprendi-
mą besąlygiškai priima. Ratas už-
sidarė.

O jums neatrodo, kad tai jau 
kažkur gerai girdėta (Maskva lie-
pė aš šaudau, gaudau, tremiu, 
kankinu, o visus kitus paversim 

ideologiniais vergais). Pasirodo, 
mes dar nepajudėjom laisvės ir 
demokratijos prasme iš tos vie-
tos, tik paverkėme, patriukšmavo-
me ir draugiškai, netgi nepasita-
rę, pasodinome ant savo sprando 
jau ne vieną partinį bosą, o dau-
gialypį su daugybe čiulptuvų. Ne 
vienos krypties nomenklatūrinin-
kus, o visą daugiašakį, vos išmai-
tinamą aparatą. O šie elgiasi ne-
lyg gegužiukai lizde - visus išspi-
ria ir dar apdergia.

Gal dar nevėlu pradėti iš nau-
jo, kol pilnai neįsigalėjo visuo-
se valdžios struktūros lygmenyse 
diktatūra, nes jos požymiai dau-
giau negu ryškūs.

būtų dvaro juokdariai, o dabar -  
valstybės valdytojai

Atkelta iš 2 psl.



5

Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo  
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis

Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 12 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

Sveikata ir grožis

NAUJIENA! Masažo kabinetas 
“Achemos” mokymo centre, 

Kosmonautų g. 15 (II a, 207 kab.). 
Tel. 8-684 01688 (Virginija).

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

Optikos salonas sonineta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
Iki lapkričio 20 d.
Įspūdingos rudeninės nuolaidos:
• akinių rėmeliams – nuo 30 iki 65 %
• akinių lęšiams („stiklams“) - 10 %
• akiniams nuo saulės - 50 %
• Akinių parinkimas nemokamai
Pastaba. Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jo-
navos ligoninės patalpose (Žeimių g.19, prie rūbinės).

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. 

Besimokančio asmens 
draustumo galiojimo termi-
nas yra nustatomas viene-
riems mokslo metams – nuo 
einamųjų mokslo metų rug-
sėjo 1 d. iki kitų mokslo metų 
pradžios (t. y. rugsėjo 1 d.). 
Jeigu mokslus ar studijas pa-
baigęs gyventojas rugsėjo mė-
nesį nepereina į kitą draudžia-
mųjų privalomuoju sveikatos 
draudimu kategoriją, jis sava-
rankiškai privalomojo sveikatos 
draudimo (toliau-PSD) įmokas 
moka pradedant rugsėjo mė-
nesiu.

Pasibaigus mokslo metams, 
rugsėjo mėnesį, kai gyventojas 
pereina iš vienos valstybės lė-
šomis draudžiamųjų kategori-
jos į kitą (mokinys tampa stu-
dentu, o baigęs studijas stu-
dentas įsiregistruoja darbo bir-
žoje ir panašiai), už tą mėnesį 
(rugsėjį) PSD įmokos nemoka-
mos. Jeigu mokslus baigęs gy-
ventojas rugsėjo mėnesį įsidar-
bina ar pradeda vykdyti kito-
kią veiklą, jis tą mėnesį moka 
ar už jį yra mokamos PSD įmo-
kos jau toje kitoje kategorijoje, 
priklausomai, kokia veikla jis 
užsiima. Tačiau jeigu mokslus 
ar studijas pabaigęs gyvento-
jas rugsėjo mėnesį nepereina į 
kitą draudžiamųjų PSD kate-

goriją, jis savarankiškai PSD 
įmokas moka pradedant rug-
sėjo mėnesiu. Tokiais atvejais 
gyventojas kiekvieną mėnesį iki 
einamojo mėnesio paskutinės 
darbo dienos turi savarankiš-
kai mokėti 93 litų dydžio, tai yra 
9 procentus nuo mėnesio mini-
malios algos, privalomojo svei-
katos draudimo įmokas į Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
sąskaitą. Mokėjimo dokumente 
turi būti nurodomas lėšų gavė-
jas – Valstybinė mokesčių ins-
pekcija prie LR FM, juridinio as-
mens kodas 188659752 ir įmo-
kos kodas 1901. 

Gyventojams reikėtų pasi-
tikslinti, ar jie yra apdrausti pri-
valomuoju sveikatos draudimu, 
ar visos priklausančios įmokos 
yra sumokėtos. Pasitikrinti, ar 
esate apdraustas PSD, galima 
Valstybinės ligonių kasos sve-
tainėje www.vlk.lt. 

Informaciją dėl privalomojo 
sveikatos draudimo teikia Vals-
tybinė ligonių kasa telefonu 8 
700 88888. Daugiau informaci-
jos mokesčių klausimais gyven-
tojai gali gauti paskambinę Mo-
kesčių informacijos centro tele-
fonu 1882.

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos inf.

baigę mokslus ar studijas turėtumėte 
pasitikslinti, ar esate apdrausti 

privalomuoju sveikatos draudimu

Tyrimo pavadinimas AMŽIAUS GRUPĖ
19-40 m. 41-65 m. nuo 65 m.

Širdies elektrokardiograma 1 kartą per metus
Arterinis kraujospūdis 1 kartą per metus
Bendras kraujo tyrimas 1 kartą per 2 metus
Cholesterolio kiekio nustatymas 
kraujyje

1 kartą per metus

Gliukozės kiekio kraujyje nustaty-
mas

1 kartą per 2 metus 1 kartą per metus

Bendras šlapimo tyrimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per metus
Moterims krūtų apžiūra ir apčiuopa Nuo 35 m. – 1 kartą 

per metus
1 kartą per metus Jei yra rizikos fak-

torių - 1 kartą per 
metus

Moterims mamografijos tyrimas (ir 
tyrimo vertinimas)

50-69 m. – kas 2 metus

Moterims ginekologinė apžiūra Nuo 20 m. - 1 kartą per metus
Gimdos kaklelio piktybinių navikų 
citologinis tepinėlis 

25-60 m. - 1 kartą per 3 metus

Storosios žarnos profilaktiniai tyri-
mai

50-75 m. - 1 kartą per 2 metus (Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių aps.)

Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas 1 kartą per 2 metus Iki 50 m. - 1 kartą per 
2 metus, nuo 50 m. - 
1 kartą per metus

1 kartą per metus

Vyrams prostatos antigeno tyrimas Nuo 45 m., jei tėvas ar broliai yra sirgę 
prostatos vėžiu; kitiems 50-75 m. – kas 
dvejus metus

Vyrams, priskirtiems širdies ir krau-
jagyslių ligų didelės rizikos grupei – 
išsamus širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybės įvertinimas

40-55 m. - 1 kartą per metus

Moterims, priskirtoms širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei – išsamus širdies ir krauja-
gyslių ligų tikimybės įvertinimas

50-65 m. - 1 kartą per metus

Krūtinės ląstos rentgenologinis ty-
rimas

Esant indikacijų, 1 kartą per metus, jei kontaktuojama su ser-
gančiais aktyvia tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergan-
tiems AIDS

Akispūdžio matavimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per metus
Regėjimo aštrumo patikrinimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per metus
Klausos aštrumo patikrinimas 1 kartą per 2 metus 1 kartą per metus
Odos ir matomų gleivinių apžiūra, 
jei nėra rizikos veiksnių

1 kartą per 2 metus

Odos ir matomų gleivinių apžiūra, 
jei yra rizikos veiksnių

2 kartus per  metus

Periferinių limfmazgių apčiuopa Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu
Burnos ertmės apžiūra 1 kartą per  metus
Svorio, ūgio matavimas 1 kartą per metus; esant antsvoriui - 2 kartą per metus

šie ProFilaktiniai tyrimai JUms tUri būti atliekami 
nemokamai – reikalaUkite saVo gydymo įstaigoJe!

Lentelėje nurodyti LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu „Dėl profilaktinių sveikatos 
tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ bei vėžio kontrolės programų patvirtinti tyrimai vi-
siems privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims atliekami nemokamai.

ačiū už tai, kad turime  
geriamojo vandens šulinį

Gyvename XXI amžiu-
je, kada dauguma žmonių na-
muose turi visus patogumus. 
Tačiau bent taip iki šiol buvo 
ne visur.

Dar prieš savaitę Paupės 
kaimo Kulvos seniūnijoje ketu-
rių šeimų gyventojai neturėjo 
nei šulinio, nei vandens. Ankš-
čiau vandenį sėmėmės iš kai-
myno šulinio, tačiau, kai jame 
ėmė trūkti vandens, šeiminin-
kas šulinį užrakino. Taigi apie 
20 šio kaimo gyventojų buvo 
priversti naudoti iš netoliese 
esančio upelio vandenį – ir val-
giui, ir skalbti.

Taip žmonės kentėjo dvejus 
metus, tačiau šį pavasarį situa-

cija pablogėjo, nes upelį pradė-
jo teršti nuotekos. 

Visi puikiai suprantame, kad 
vanduo yra gyvybės šaltinis. At-
sirado neatidėliotina būtinybė 
išsikasti savo šulinį. Kiek galėjo 
žmonės pinigėlių susirinko pa-
tys, sumokėjo už šulinio iškasi-
mą. Nuoširdžiai dėkojame Kul-
vos seniūnijos seniūnui Juozas 
Plukiui bei Jonavos rajono savi-
valdybės tarybos kaimo reikalų 
komiteto pirmininkui Kęstučiui 
Macioniui, dovanojusiems šuli-
nio žiedus.

Ačiū už supratingumą, už 
ištiestą gerumo ranką, už pa-
drąsinamą žodį siekiant ben-
dro tikslo – palengvinti ir page-

rinti žmonių gyvenimą bei bui-
tį. Taip pat dėkojame labdaros 
paramos fondo ,,Gerumo Spar-
nai‘‘ vadovei Loretai Velch, nes 
visi puikiai suprantame, kad be 
jos įsikišimo ir gerų paskatų 
vandens tikriausiai neturėtume 
ir šiandien. 

Kaimo gyventojai dar kartą 
taria nuoširdų ačiū visiems, ge-
ranoriškai ištiesusiems pagal-
bos ranką.

Ne be reikalo sakoma, kad 
žmogus, kuris į skurdą nežiū-
ri rimtai, pats yra didžiausias 
skurdžius.

Paupės kaimo gyventojų 
vardu Vestina Ekša

Pašto ženklas – pirmajai širdies 
operacijai atminti

Spalio 11 dieną apyvartoje pasirodė Lietuvos pašto išleistas pašto ženklas (dail. 
Tomas Dragūnas), skirtas prieš 50 metų atliktai pirmajai mūsų šalyje atvirai širdies 
operacijai paminėti.



6

1 kamb.
Birutės g. (5 a. renovuotas namas, įstiklin-
tas balkonas, bendr. pl. 32,97 m², kamb. 
pl. 16,05 m², virtuvės pl. 6,85m2, WC ir 
vonia kartu (3,9 m²), tamsus kamb. (1,03 
m²), įstiklintas balkonas, tapetuotos sie-
nos tapetai, grindys išklotos kilimine dan-
ga, tvarkingas). Kaina 38000 Lt (11005,56 
Eur).  Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 
8-612 11896
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtuvės pl. 
6,83 m², dalinai pakeistas vamzdynas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, medinės 
vidaus durys). Kaina: 34000 Lt (9847,08 
Eur). Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 
8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtuvės 
įranga). Kaina 45000 Lt, 13032,9 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Panerių g. (9 a. mūr. namas, I a., bendr. 
pl. 26,27 m²,kamb. pl. 15,80 m², virtuvės 
pl. 5,57 m², didelis balkonas, WC ir du-
šas kartu, pakeista santechnika, pakeisti 
langai ir durys, laminuotos grindys, dažy-
tos kambario sienos, paliekami virtuvės 
baldai). Kaina: 17500 Lt (5068,35 Eur). 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Chemikų g. (4 a .mūr. namas, IVa., bendr. 
pl. 24,97 m², WC ir dušas kartu, išklijuoti 
plytelėmis, pakeistas kambario langas, 
laminuotos grindys, butui dar priklauso ¼ 
bendro naudojimo patalpų, kurių plotas 
6,07m²). Kaina: 13000 Lt, 3765,06 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Kauno g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. pl. 
28,15 m², virtuvės pl. 6,81 m², WC ir vonia 
kartu, išklijuoti plytelėmis, pakeistas kam-
bario langas, laminuotos grindys, medi-
nės durys). Kaina: 23000 Lt, 6661,26 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Ruklio g. Ruklos mstl. Jonavos r. (5 a. 
mūr. namas, II a., bendr. pl. 36,04 m², 
virtuvės pl. 8,04 m², kamb. pl. 15,81 m², 
WC ir vonia, tvarkingas). Kaina 13000 
Lt, 3765,06 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, III a, 
bendr. pl. 27,6 m², virtuvės pl. 6,55 m², 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, me-
dinės durys. Šalia vaikų darželis, moky-
kla, poliklinika). Kaina 28500 Lt, 8254,17 
Eur. Galimas keitimas į butą Elektrėnuo-
se. Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina: 28000 Lt, 8109,37 Eur. Vadybinin-
kė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, reno-
vuojamas, V a., bendr. pl. 31,55 m², vir-
tuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai, 
mediniai langai ir durys). Kaina: 25000 
Lt, 7240,50 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², 
kamb. pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas per 
virtuvę ir kambarį). Kaina 45000 Lt, 13032 
Eur. Vadybininkė Laima, tel. 54607, 8-655 
54404.
1,5 kamb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 31000 Lt, 8978,22 

Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 
8-655 54404
2 kamb.
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, bute 
šilumos sunaudojimo apskaita, triukš-
mo bei šilumos izoliacija, yra požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių 
įrengtas pakilimas liftu, automatiškai 
valdomi kiemo ir automobilių aikštelės 
įvažiavimų užtvarai). Kaina 76000 Lt 
(22011,12 Eur). Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,57 m², langai į priešingas pu-
ses, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
medinės vidaus durys, plastikiniai langai, 
pakeistas vamzdynas, virtuvė ir vonios 
kambarys išklijuoti plytelėmis, dušo ka-
bina, suremontuotas). Kaina 59000 Lt 
(17087,59 Eur). Vadybininkė Laima tel.: 
54607, 8655 54404
Žalioji g.(5 a. mūr. namas, bendr.pl. 50,25 
m², virtuvės pl. 6,37 m², kamb. pl. 20,39 
ir 15,26 m², WC ir vonia atskirai, plastik. 
langai, įstiklintas balkonas. Kaina 46000 
Lt, 13322,52 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Chemikų g.(4 a. mūr. namas, I a., vidinis, 
bendr.pl. 49,09 m², virtuvės pl. 8,31 m², 
įstiklintas balkonas, sandėliukas, WC ir 
vonia atskirai, pakeisti langai, šarvuotos 
durys, naujos medinės vidaus durys, la-
minuotos grindys, rūsys. Kaina 55000 Lt, 
15929,10 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., vidi-
nis, bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 9,47 
m², suremontuotas, WC ir vonia atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, balkonas apšiltintas, 
sujungtas su kambariu, pakeisti langai, 
šarvuotosios durys, medinės vidaus du-
rys, laminuotos grindys. Butas šiltas, ma-
žos šildymo kainos. Kooperatinis, namo 
bendrija. Parduodama su virtuvės bal-
dais). Kaina 61000 Lt, 1766,82 Eur. Vady-
bininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vi-
dinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 
9,44m², įstiklintas balkonas, pakeistas 
virtuvės langas, dvigubos medinės durys, 
butas šiltas, žemi šildymo mokesčiai, ša-
lia prekybos centrai, namas bus renovuo-
jamas). Kaina  55000 Lt, 15928,10 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
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, plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas, šarvuotos durys, renovuotas 
namas). Kaina 60000 Lt, 17377,20 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 50,39 m², virtuvės pl. 9,46 m², WC ir 
vonia atskirai (išklijuota plytelėmis, da-
linai pakeista santechnika), laminuotos 
kambario grindys šarvuotos durys, plas-
tik. langai, į priešingas puses, įstiklintas 
balkonas, maži šildymo mokesčiai, reno-
vuotas namo stogas, didelis rūsys, namo 
bendrija). Kaina 56000 Lt, 16218,72 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Sodų g. (5 a. blokinis namas, IV a., bendr. 
pl. 52 m², virtuvės pl. 6,95 m², kamb. pl. 
14,21 ir 17,17 m², WC ir vonia atskirai, 
plastik. langai, šarvo durys, tvarkingas, du 
balkonai). Kaina 49000 Lt, 14191,38 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 

20000 Lt, 5792,40 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
3 kamb.
Chemikų g (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
dalinai pakeisti langai, balkonas, ąžuo-
linės vidaus durys, vonia ir WC atskirai. 
Kaina 68000 Lt, 19694,16 Eur. Vadybinin-
kė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Parko g (5 a. blok. namas, 4 a., virtuvės pl. 
5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 13,89 m², 
įstiklintas balkonas, renovuotas namas, 
maži šildymo mokesčiai). Kaina 65000 
Lt, 18825,30 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m², WC ir vonia atskirai, di-
delis balkonas, tvarkingas). Kaina: 59000 
Lt, 17087,58 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 2 
balkonai, dalis baldų, suremontuotas). 
Kaina 69000 Lt, 19983,78 Eur. Vadybinin-
kė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Piliakalnio g. (5 a. blokinis namas, IV 
a., bendr. pl. 64,78 m², virtuvės pl. 9,31; 
kamb. pl. 14,12; 17,48; 13,97 m², WC ir 
vonia atskirai, balkonas). Kaina 22000 
Lt, 6371,65 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
4 kamb. 
Lietavos g. ( 5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71, 27 m², vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt, 
17377,20 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
namai
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansar-
da, rūsys, balkonas). Kaina 112 000 Lt, 
32437,45 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Namą Bukonyse, Vaiškonių g. (mūrinis 
namas (bendr. pl. 58,86 m², kamb. pl. 
8,63; 9,92 ir 14,73, virtuvė, WC ir vonia, 
šildomas krosnimis); mūrinis ūkinis pasta-
tas, medinės su karkasu daržinė, mūrinė 
lauko virtuvė, nuotekos centralizuotos, 
vanduo iš šulinio su hidroforu, 17 a namų 
valda). Kaina 53000 Lt, 15349,86 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², bai-
giamas renovuoti, vandentiekis, kanaliza-
cija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės). Kaina 105000 Lt, 
30410,10 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
sodybos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas medinėmis 
dailylentėmis, bendr. plotas 53,39 m², 
kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 14 m², veran-
da, vonios kambarys, plastikiniai langai, 
naujos vidaus ir lauko durys, apšiltintos 
laminuotos grindys, šildymas židinio 
kietuoju kuru, boileris vandens šildymui, 
krosninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pavėsinė, 
stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. Gražiai 
sutvarkyta aplinka gamtos prieglobstyje, 
jauni vaismedžiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha 
žemės sklypas, 10 kilometrų nuo Jonavos 
). Kaina 85000 Lt, 24617,70 Eur. Vadybi-
ninkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, lauko 
viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. Gražiai 
sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, vaiskrū-
miai, sūpynės, medinė pavėsinė). Kaina 
75000 Lt, 21721,50 Eur. Vadybininkė Lai-

ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. (medi-
nis 1 a. namas, bendr. pl. 51 m², naujas 
stogas, krosninis šildymas, šulinys, so-
das, ūkiniai pastatai, garažas, 18 a. že-
mės, 10 km nuo Jonavos). Kaina 72000 
Lt, 20852,64 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( re-
novuotas gyvenamasis namas 1 a., rąsti-
nis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūki-
niai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, neto-
li Neries (~200 m). ~14 km nuo Jonavos. 
Kaina 120000 Lt, 34754,40 Eur. Vadybi-
ninkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896.
sodai
Sodą s/b „Užuovėja“, Užuovėjos g.(6,67 
a žemės, medinis vasarnamis, elektra). 
Kaina 19000 Lt, 5502,78 Eur. Vadybinin-
kė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodo sklypą s/b „Paneriai“ Alyvų g. (6 a 
žemės, geras privažiavimas, 8 km nuo 
Jonavos, graži vieta). Kaina 8000 Lt, 
2316,96 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 23000 Lt, 6661,26 Eur. Va-
dybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Kaina 25000 Lt, 7240,50 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos r. 
( mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 
45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, 12 arų žemės sklypas, prie Švento-
sios upės). Kaina 47000 Lt, 13612,14 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medinis 
vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a že-
mės). Kaina 20000 Lt, 5792,40 Eur. Vady-
bininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², 
elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 
27000 Lt, 7819,74 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 20000 
Lt, 5792,40 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., Dum-
sių sen. ( mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 42,99m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnis),  vietinė kanalizacija, rūsys, tinka 
gyventi žiemą, ūkinis pastatas, rūkykla,  
pirtis, šulinys, kampinis, šalia miško). Kai-
na 35000 Lt, 10136,70 Eur. Vadybininkė 
Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 
žemės). Kaina 24000 Lt, 6950,88 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
sklyPai
3 x 16 a; 24,3 a; 30,7 a gyvenamosios 
paskirties sklypus Plento g., prie Jonavos 
miesto ribos (Kauno kryptimi), šalia komu-
nikacijos, yra geodeziniai matavimai, žen-
klinimai, leidimai naujos gatvės tiesimui). 
Kaina 3000 - 3500 Lt/a; 868,86-1013,67 
Eur/a. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 
8-655 54404
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Rago-
žių k. Kaina 12000 Lt, 3475,44 Eur. Vady-
bininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
43000 Lt, 12453,66 Eur. Vadybininkė Lai-

ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Žemės sklypą Lankų g. Praulių k. Šilų 
sen.(15 a namų valda, atlikti geodeziniai 
matavimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 
28000 Lt, 8109,36 Eur. Vadybininkė Van-
da, tel.: 54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Lankų, Praulių k. Šilų sen.
(13 a namų valda, geodeziniai matavi-
mai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 25000 
Lt, 7240,50 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemės sklypą Užusalių k. ( 0,5 ha, pačio-
je gyvenvietėje, graži vieta) Kaina 10000 
Lt, 2896,21 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 29000 Lt, 8398,99 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 11000 
Lt, 3185,82 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. (70 
a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio paskirtis, 
graži vieta). Kaina nuo 500 Lt iki 2000 
Lt/a; 144,81-579,24 Eur/a. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., 
Šilų sen., Jonavos r. (4 km nuo Jonavos, 
7 a jaunas sodas su derančiais vaisme-
džiais ir vaiskrūmiais. Privažiavimas prie 
sklypo asfaltuotu keliu, šalia – elektros 
linija ir Šilų  kaimo vandentiekio ir kanali-

nekilnoJamasis tUrtas Uab „Joneda”    J.ralio g. 5 (ii a.), JonaVa         tel.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.Joneda.lt

UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduodant – 

perkant) J.Ralio g. 5 ( II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

Ketinate pirkti, 
parduoti būstą, 
žemės sklypą, 
sodą, garažą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą?
Sąžininga ir profesionali 
pagalba perkant, 
parduodant. Sutvarkome 
visus sandoriui 
reikalingus dokumentus.

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8- 655 54404

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896
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zacijos trasos. Sklype yra šulinys). Kaina 
45000 Lt, 13032,90 Eur. Vadybininkė Van-
da, tel. 54607; 8-612 11896
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą 
Varpių k., Dumsių sen. Kaina 40000 Lt, 
11584,80 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės ūkio 
žemės, ribojasi su Juodmena). Kaina 400 
Lt/a, 115,85 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 3500 Lt/a; 1013,67 
Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 
8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 27000 
Lt, 7819,74 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 40000 
Lt, 11584,80 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
komercinės  
Paskirties Pastatai
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su pilna įranga, miegamieji, pirtis, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, pa-
togus privažiavimas). Kaina 600 000 Lt, 
173772,01 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
administracinės  
PatalPos
Administracinės paskirties patalpos mies-
to centre J. Ralio g., Jonavoje. (3 a mūr. 
namo III a, bendr. pl. 196,55 m²: 8,64 m², 
16,82 m², 76,02 m², 13,90 m², 15,10 m², 
54,48 m², suremontuotas WC su prieš-
kambariu; ½ 9,29 m², 11,67 m², 2,22 
m² bendro naudojimo patalpų, pakeisti 
langai, sienos išklijuotos tapetais). Kai-
na 75000 Lt (380 Lt/ m²)/21721,50 Eur, 
110,06 Eur/ m²). Kartu parduodami 2 di-
deli netoliese esantys garažai Panerių g. 
(bendr. pl. 51,90 m², duobė). Kaina 20000 
Lt/vnt.; 5792 Eur/vnt. Vadybininkė Laima, 
tel.: 54607, 8-655 54404
gamybinės PatalPos
Gamybines patalpas - buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 0,2498 ha žemės sklypas. Kaina 
150 000 Lt, 43443,00 Eur. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404

Dar viename baldų gamy-
bos ceche įrengtas naujas re-
cirkuliacinis filtras. Įrenginys su-
konstruotas taip, kad grąžintų iki 
95 proc. ištraukto ir išvalyto oro 
atgal į patalpas. Įdiegus šią sis-
temą taip pat sumažėjo CO (an-
glies monoksido) ir NOx (azoto 
oksidų) išmetimas į aplinką. Šie 
junginiai susidaro deginant me-
dieną, kurioje yra apie 30 proc. 
anglies. Patalpų šildymui sude-
ginus gerokai mažiau medie-
nos, sumažėjo ir šie išmetimai. 

Pagal atliktus skaičiavimus, 
esamą cecho vėdinimo sistemą 
pakeitus šiuolaikiška rekupera-
cine sistema su daliniu oro grą-
žinimu, sumažėja bendras ne-
tiesioginis teršalų išmetimas į 
aplinkos orą. 

Šis projektas turės įtakos ne 
tik aplinkos orui už pastato ribų, 
bet ir  sumažins pavojingų žmo-
gaus sveikatai KD (kietųjų dale-
lių) išmetimų į cecho patalpas, 
todėl pagerės oro kokybė pa-
čiame ceche, sumažės energi-
jos sąnaudos.

Prieš penkerius metus pa-
naši medienos atliekų nutrau-
kimo – filtravimo sistema buvo 
įdiegta medienos paruošime ce-
che, ir po projekto įgyvendinimo 
dulkėtumas darbo aplinkoje su-
mažėjo apie 30 proc. Panašaus 
rodiklio laukiame ir šiame baldų 
gamybos ceche. 

Šio projekto metu yra pa-
siekti ir kiti teigiami rezultatai:

1. Sumažintos energijos są-
naudos oro cirkuliacinei siste-
mai palaikyti.

2. Įvertinus visus taršos šalti-
nius, kurie yra panaikinti šio pro-
jekto metu, KD (kietųjų dalelių) 
išmetimai į aplinkos orą mažėja 
apie 2,8 t/metus. 

3. Be to nauja drožlių nutrau-
kimo įranga nereikalauja pasto-
vaus žmonių dėmesio, sistema 
yra visiškai automatizuota, todėl 
tikėtinas mažesnis nukrypimas 
nuo nustatytų parametrų išlaiky-

mo ceche ir aplinkos ore.
„Aplinkai palankių technolo-

gijų, mažinančių į atmosferą iš-
metamų teršalų kiekį projektas 
“UAB ,,Baldai Jums“ baldų ga-
mybos ceche Nr.1“ finansuoja-
mas įmonės ir Lietuvos aplin-
kos apsaugos investicinio fon-
do (LAAIF) lėšomis. Tai jau an-
tras projektas, kuris yra finan-
suojamas šio fondo ir šiais me-
tais įgyvendintas įmonėje. Ben-
dra šio projekto vertė 828 tūkst. 
Lt. Šio projekto įgyvendinimui 

fondas skyrė apie 645 tūkst. Lt, 
tačiau pinigus atgausime ne iš 
karto, o tik per dvejus metus. 
Šio projekto finansavimui įmo-
nė palankiomis sąlygomis gavo 
kreditą iš AB DNB banko Jona-
vos skyriaus. Projektą sėkmin-
gai įgyvendino Estijos kompani-
ja ,,Hekotek“ .

Nijolė Meškauskienė
UAB „Baldai Jums“ Finansų 

direktorė
Užs. Nr. 39

Uab ,,baldai Jums“ investicijos į aplinkosaugą

Cecho Nr.1 viršininkas Martynas Jakubelskas ir Finansų direktorė Nijolė Meškauskienė vertina projekto naudingumą ir atsipirkimo laiką.

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
VISŲ MARKIŲ AUTOMOBILIŲ ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- Važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas. STABDŽIŲ PATIKRA STENDE
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos) 
- Aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

 AUTOSERVISĄ
rasite Jonavoje

Plento g.25
Užsakymų priėmimas:

Tel. 8-349 51379, mob. tel. 8-684 90252

kViečia kUltūros centras
meno galeriJa „homo lUdens“

Šiuo metu eksponuojama A. Tamašausko ir V. Nikonovo 
asambliažo paroda „Transformacija“.

mažoJi salė
Spalio 25 d. 12 val. Poezijos ir muzikos šventė „Rudens 

preliudija“.
Spalio 25 d. 17 val. Styginių kvarteto „Convios“ koncer-

tas. Programoje Ph Glass, W.A. Mozart, L. Weiner kūriniai. Bilie-
to kaina 15 Lt/4,35 Eur, senjorams, studentams ir moksleiviams – 
10 Lt/2,90 Eur.

didžioJi salė
Spalio 22 d. 18 val. Valstybinio Baltarusijos šokių ansam-

blio koncertas. Bilieto kaina - 15 Lt/4,35 Eur, 20 Lt/5,79 Eur, 25 
Lt/7,24 Eur ir 30 Lt/8,69 Eur.

Spalio 23 d. 18 val. Cirko šou 3D su nauja programa „Neo-
no planeta“. Europos cirko šou programa, lazerių šou programa. 
Bilieto kaina – 12 Lt/3,47 Eur ir 15 Lt /4,34 Eur.

Spalio 24 d. 18 val. „Idioteatro“ spektaklis „Po 20 metų“. 
Bilieto kaina – 30 Lt/8,69 Eur ir 40 Lt/11,58 Eur.

kinas
Spalio 19 d., 21 d., 28 d. 16 val. „Kumba“, Pietų Afrika, įgar-

sintas lietuviškai. Animacinė nuotykių komedija apie  pusiau dry-
žuoto zebriuko nuotykius Afrikos širdyje.

Spalio 20 d. 12 val. „Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdo 
miestą“, JAV/Indija , įgarsintas lietuviškai.

Spalio 21 d. 13.30 val. ir 28 d. 17.30 val. „Nematomas fron-
tas“, JAV/Lietuva. Dokumentinė drama apie 1944-1953m. pasi-
priešinimo judėjimą Lietuvoje, partizanų lyderio Juozo Lukšos tra-
gišką lemtį. Šis filmas - tai gyva Lietuvos istorijos pamoka.

Bilieto kaina - 6 Lt/1,74 Eur, grupėms (daugiau kaip 10 
žmonių) ir neįgaliesiems – 4 Lt/1,16 Eur.

FoJė
Kiekvieną sekmadienį nuo 18 val. – šokių vakarai senjo-

rams. Bilieto kaina – 3 Lt/ 0,87 Eur. 
Jonavos kultūros centro mėgėjų kolektyvai skelbia naujų 

narių priėmimą:
Mišrus choras „Žemyna“ – pirmadieniais – trečiadieniais nuo 

18 val. iki 20 val. 211 kab.  nformacija tel. 8 636 06037.
Moterų choras „Guoba“ – antradieniais – ketvirtadieniais nuo 

17-19 val. 211 kab. Informacija tel. 8 650 72653.
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna“. Informacija tel. 

8 683 95421.
Modernaus folkloro šokių grupė. Informacija tel. 8 647 15125

Kas? Kur? Kada?

Policija prašo 
pagalbos

kaUno aPskrities 
VPk JonaVos raJono 

PoliciJos komisariatas 
ieško PasislėPUsių nUo 

ikiteisminio tyrimo:
Nerijaus 
Kvetkausko, 
gim. 1982 m.

Deivido Stepšio,
gim.1993 m.

Vytauto 
Kubiliūno,
gim. 1991 m.

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

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės
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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

baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 
žieminės Padangos JaU PrekyboJe

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

  

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

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

©„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

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

Parduodu įvairių 
rūšių malkas 3 m ilgio 

rąstais. Atvežame 
miškavežiu po 30 ir 60 

erdvinių kubų. 
Tel. 8 680 91919

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

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

Įdiegia programinę įrangą 
ir remontuoja kompiute-

rius. Valo virusus, atnaujina 
programas.  

Gali atvykti į namus.
Tel. 8-653 66214

• 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

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

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

kViečia į Visų kategoriJų VairaVimo  
mokymo kUrsUs JonaVoJe!

Naujos B kat. popietinės nuo 16.30 val. iki 18.00 val. grupės, 
registruojamos nuo 10.20 d.
Naujos B kat. vakarinės nuo 18.00 val. iki 19.30 val. grupės, 
registruojamos nuo 10.20 d.
Kursų kaina: B kat. - 1150 Lt (333,06 €)  
  B (be teorijos) - 950Lt (275,14 €) 

Naujos BE,C,CE,D kat. vakarinės nuo 19.30 val. iki 21.00 val. 
grupės, registruojamos nuo 10.20 d.
Kursų kaina: BE kat. – 600 Lt (173,77 €) 
  C kat. – 1100 Lt (318,58 €)  
  CE kat. - 1100 Lt (318,58 €)
  D kat. - 1100 Lt (318,58 €) 
Į kursų kainą įskaičiuota teorija ir praktinis vairavimas, nemokama 
metodinė medžiaga!
Išsamesnė informacija tel. 8 657 81775, el. p. jonava@rigveda.lt 
arba  www.rigveda.lt  
Adresas: Vasario 16-osios g. 1, Jonava (II aukštas)
Darbo laikas: I-IV 10:00 iki 19:00 val.
  V 10:00 iki 16:00 val.                                      

Laukiame Jūsų!

Perka

Brangiai perkame 
mišką arba mišką 

išsikirtimui.
Tel: 8-613-74861

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

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

(8-349) 50005

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

mob. 8 617 46151

doVanoJa
2 metų sterilizuotą juodą 

su baltais lopinėliais katytę ir 4 
mėn. juodą katytę. Tel. 8-678 
04074

lll

Klausos aparatą. Tel. 8-678 
66028

ieško darbo
Papildomo ir santechniko 

darbo. Tel. 8-634 62293.


