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‘‘Jonedos’’ tiražas 14 100 egz.

www.joneda.lt

Kitas „Jonedos“ numeris  
išeis liepos 30 d. Reklama  
priimama iki liepos 26 d.  

12 val. Tel.: 60015, 8-685 25658,  
faksas 54607, 

el. paštas info@joneda.lt

Įmonių kompiuterių priežiūra ir aptarnavimas  
nuo 100 Lt/mėn.

Reception IT, J. Basanavičiaus g. 4, 
tel. 8-655 59539, www.rks.lt
Dirbame greitai ir tiksliai!

KOMERCINĖ  
ŽVEJYBA
Komercinė  

žvejyba šalia  
Elektrėnų.

Žvejoti galima 3 ha karpių 
tvenkinyje arba 75 ha  

Gilužio ežere.
Tel. 8-656 39777
www. bartzuve.lt
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DRABUŽIŲ, PATALYNĖS  
SKALBIMAS, CHEMINIS VALYMAS

Tel.: (8 349) 60999, 60888

Darbinių drabužių siuvimas

Vamzdynų videopažiūra, nuotekų ir 
kanalizacijos šulinių plovimas, valy-

mas hidrodinamine mašina.

Riebalų gaudyklių, nuotekų ir biologi-
nių valymo įrenginių taisymas ir prie-

žiūra, pavojingų atliekų pridavimas uti-
lizuoti.

Kraustymo ir pervežimo paslaugos

Statybinių atliekų išvežimas

Žolės pjovimas

Tel.:8-652 04471, 8-8-685 41567 

www.skaistuva.lt
info@skaistuva.lt

Aldona Skaisgirytė

Birželio 16 dieną Jonavo-
je buvo surengta Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos res-
publikinė kultūros ir literatū-
ros šventė „Mes atėjome ir 
einame“, skirta Maironio150-
osioms gimimo ir 80-osioms 
mirties sukaktims pažymėti. 
Šiemet Lietuvos kaimo rašy-
tojų sąjunga pažymi savo vei-
klos dvidešimtmetį. Sąjungai 
nuo pat įsikūrimo vadovau-
ja vienas pagrindinių jos su-
manytojų ir vedlių – jonavietis 
poetas ir rašytojas Kostas Fe-
licijonas Federavičius.

Kaip „Jonedai“ sakė Lie-
tuvos kaimo rašytojų sąjun-
gos pirmininkas K.F. Fedaravi-
čius, kiekvienais metais kūrėjai 
iš visos Lietuvos surengia kul-
tūros ir literatūros šventę „Mes 
atėjome ir einame“, šįkart de-
dikuotą Maironiui. Tokios suei-
gos yra vykę ne tik Jonavoje, 
bet ir Babtuose, Biržuose, Kė-
dainiuose, Kelmėje, Pasvalyje, 
Radviliškyje bei kitose vietovė-
se, kur iš visų Lietuvos kampe-
lių suvažiuoja savo krašto švie-
suoliai – mylintys ir branginan-
tys lietuvišką žodį kūrėjai, lie-
tuviškosios gyvasties saugoto-
jai bei puoselėtojai. Ne kas kita, 

o lietuviškas kaimas per Lietu-
vos istorijos negandas išsau-
gojo lietuvišką žodį. Prieš dvi-
dešimt metų kaimo kūrėjai, pa-
akinti Kosto Fedaravičiaus at-
kurto V.Kudirkos leisto žurna-
lo „Ūkininkas“, pasiryžo tęs-
ti tuometinių „Varpo“ ir „Ūkinin-
ko“ pradėtą misiją. Tuo keliu jie 
ir eina, jau dvidešimt metų ža-
dina tautos atmintį, saugo lie-
tuvybę ir pagrindinę tautos sa-
vastį – savo kalbą.

Ne veltui pradėdamas šven-
tę Sąjungos pirmininkas sakė: 
„Paimkim arklą, knygą, lyrą ir 
eikim Lietuvos keliu. Patikslinu 
– tiesiu keliu. Tegul jūsų akyse 

žydi lietuviškos spalvos“.
Labai tauriai, jautriai ir subti-

liai apie mūsų didįjį poetą Mai-
ronį ir jo santykį su šiandiena 
kalbėjo kunigas Justas Jasė-
nas, kad „Jis grįžta, yra arti. Jis 
sugrįžta ne kai mums gera, bet 
kai nėra į ką atsiremti“. Ne vie-
nam sužvilgo akys ir suvirpėjo 
balsas bei salėje tvyrojęs oras, 
kai visa salė tarsi himnus lietu-
vybei užtraukė „Milžinų kapus“, 
„Oi, neverk, motušėle“, „Lietuva 
brangi“.

Šventėje skambėjo kaimo 
kūrėjų skaitomos Maironio bei 
pačių eilės. Įteiktos literatūrinės 
premijos, apdovanoti jubiliatai. 

Panevėžietė Vida Sereikie-
nė pristatė Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos kūrėjų ką tik 
išleistą antologiją „Graži tu, 

mano brangi tėvyne“, o kalbi-
ninkė leksikologė, Lietuvių kal-
bos instituto specialistė Gertrū-
da Naktinienė – šiemet pasiro-
džiusį dar kitą kūrybos almana-
chą „Du dešimtmečiai“. Kalbi-
ninkė geriausia žodžio meistre 
pripažino rokiškietę Redą Kise-
lytę.

Pagerbė Maironį ir jo pasekėjus

Konkurso „Geriausia knyga apie kaimą“ nugalėtoja pripažinta gydytoja iš Kėdainių – 
Rima Petrilevičienė. Jonavos rajono savivaldybės Abraomo Kulviečio premiją (1000 Lt) 
už poezijos rinkinį „Jausmų labirintai“ kūrėjai įteikė mero pavaduotojas Vytautas Venc-
kūnas.
Akcinės bendrovės „Achema“ premija (taip pat 1000 Lt) atiteko raseiniškei Marijonai Bi-
rutei Navakauskienei už istorinę-dokumentinę apybraižą „Šaukoto kraštas“.

Pirmą kartą istorijoje suteiktas „Poezijos kunigaikščio“ titulas. Juo tituluotas kėdainietis 
Vitolis Laumakys. Kostas Fedaravičius įteikė ir tai bylojantį diplomą.

Vieno eilėraščio konkurso, skirto Maironiui, laureatu paskelbtas Pranciškus Karosas iš 
Garliavos. Diplomą įteikė renginio vedėja Reda Kiselytė.

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vi-
karas kunigas Justas Jasėnas, tądien šventęs ju-
biliejinį gimtadienį, ne tik kalbėjo apie Maironį, 
skaitė jo eiles, bet tapo ir Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos nariu (pirmas iš kairės).

Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus specialiuoju prizu apdovanota penkių knygų auto-
rė iš Tytuvėnų – Teresė Rimulaitytė. Monografiją apie Skarulius jai įteikė Seimo nario  
padėjėja Laimutė Slovikienė.

Laikraščio „Joneda“ prizas už maironietišką veiklą 
atiteko Suvalkijos maironiečių centro vadovei, trijų 
eilėraščių rinktinių autorei, ilgametei Sūdavos vi-
durinės mokyklos pedagogei lituanistei Salomėjai 
Mikelaitienei iš Vilkaviškio rajono.
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Arvydas Šliogeris

Ekranas sugeba supurvin-
ti, suvulgarinti ir supornografin-
ti netgi kilniausius žodžius, kaž-
kada kažkur normavusius aukš-
tojo, tauriojo, kilniojo žmogaus 
gyvenimą ir mąstyseną. Kadai-
se elitu būdavo vadinama, kaip 
sako graikai ir romėnai, geriau-
sių – gabiausių, tauriausių, drą-
siausių, garbingiausių, atsakin-
giausių, aukščiausio išsilavini-
mo, kilniakalbių, kilniaveiksmių, 
tauraus elegesio ir kilnios laiky-
senos – visuomenės narių kri-
tinė masė, be kurios neįmano-
ma joks normalus visuomenės 
egzistavimas. Beje, jei pasaky-
siu labai tiksliai, pagrindinė eli-
to žmogaus teisė, pavyzdžiui, 
Graikijos poliuose, Romos res-
publikoje ar net Vakarų Europos 
monarchijose buvo teisė mir-
ti, nes tik kilmingasis turėjo tei-
sę nešioti ginklą ir juo naudo-
tis, pirmiausia kaip karys, ginda-
vęs savo tėvynę pačiuose žiau-
riausiuose mūšiuose ir galiau-
siai žūdavęs. Patricijai, eupatri-
dai, kraujo ir kalbos aristokrati-
ja – štai kas sudarydavo tikrąjį 
elitą. Dabartinio elito, ir ne tik 
Lietuvoje, populiaciją suda-
ro visiška klasikinio elito prie-
šingybė, „žemasis“ homini-
das, savo egzistenciją ir mąs-
tyseną nukreipęs į mano jau 
minėtus vulgariausius žmo-
gaus ir bendruomenės gyve-
nimo pavidalus – seksą, lėba-
vimą, skudurų, brangių žais-
liukų, mados, pornografijos, 
- galų gale į vulgariausiu pa-
vidalu demonstruojamo turto 
apoteozę, podiumo sindromą 
(„žvaigždė“, „įžymybė“, „gar-
senybė“), banditiškai supran-
tamą galią ir jos demonstravi-
mą ciniškai išlaidaujant, užsi-
imant korupcija ir grūmojant 
kumščiu. Mūsiškio elito pro-
vaizdis, deja, ir vėl yra holivu-
diškojo stiliaus Ekrano žvaigž-
dė, stropiai mėgdžiojanti pros-
titutės ar bandito gyvenimo sti-
lių, gestus, elgseną ir net kalbė-
seną. Neatsitiktinai šio vulgary-
bę koncentruojančio pseudoe-
lito svarbiausiu šūkiu yra tapu-
si šlovingoji „teisė gyventi“, ži-
noma, tą gyvenimą suprantant 
vien biologiškai ar net zoolo-
giškai – kaip žemiausių instink-
tų skatinimo ir tenkinimo areną. 
Tariamai prabangus gyvenimas 
paskaninamas dar vienu, ir vėl 
holivudiškosios kilmės, narkoti-
ku – smurtu, prievarta, sadizmu, 
įmantriausiais žiaurumo apreiš-
kimais, teroro, žudynių, stambiu 
planu rodomos kruvinos mėsos, 
vėmalų, išverstų vidurių, narko-
manijos seansų, išmatų ir kito-
kios bjaurasties demonstravimu 
ir heroizavimu. Smurtas – tai 
ekraninio-pornografinio elito sal-
daus gyvenimo pipirai, priesko-
nis, deja, visais įmanomais bū-
dais, rafinuočiausiomis informa-
cijos sklaidos priemonėmis prie-
varta brukamas visai Žemės ru-
tulio populiacijai ir, žinoma, vul-
gariausiais pavidalais – visiems 
lietuviams. Štai įsiklausykite 
netgi į palyginti nekaltų Ekrano 
laidų pavadinimus: „Chorų ka-
rai“, „Protų mūšis“. Nusiritome 
taip žemai, kad nebegalime net 
sirgti: juk dabar ne sergama, da-
bar su liga kovojama. Ekrano te-

ritoriją visiškai užvaldė ameriko-
niškoji televizija ir kino produk-
cija, kurios neva intelektiniam 
lygiui nusakyti nebėra net žo-
džių – tai kažkoks apokalipti-
nis debilizmas arba debilizmas 
kaip apokalipsė, deja, ne krikš-
čioniškoji, o būtent pornoapo-
kaliptinė. Lietuvoje klusniai ver-
gaujama amerikonams porno-
debilizmo mokytojams ir meis-
teriams. Pornokaraliai ir porno-
princai, pornokaralienės ir por-
noprincesės, staugiantys, mau-
rojantys, visaip besidergliojan-
tys imbecilai mūsiškiame Ekra-
ne tapo vadinamaisiais vunder-
kindais, talentais ir, žinoma, jau 
be išimties, žvaigždėmis. Api-
bendrinu: smurtas, korupcija ir 
pornografija jau yra tapę centri-
niais Lietuvos žiniasklaidos pro-
paguojamais stabais, demorali-
zuojančiais ne tik vaikus ir jau-
nimą, bet ir brandaus amžiaus 
žmones; Prabangos ir Saldaus 
Gyvenimo vizija, deja, yra liku-
si vienintelė veiksminga Ateities 
Lietuvos vizija. Tačiau kadan-
gi dauguma lietuvių, kaip ir visi 
apynormaliai žmonės nori gy-
venti ne ateityje, o dabar, didin-
gąją pornografinės prabangos 
viziją jie įgyvendina pasipusty-
dami padus ir sprukdami į Pa-
laimintųjų salas vadinamosio-
se Vakarų valstybėse, kurios, 
beje, visą šimtmetį siekė por-
nografinės prabangos, o pasie-
kė... totalinio bankroto slenks-
tį. Kaip pasipriešinti visai šiai 
apokaliptinės bjaurasties orgi-
jai, sadamazochistinei pande-
mijai, užkrėtusiai Ekraną, ne tik 
meną, propoguojantį vadinamą-
ją bjaurumo estetiką, ne tik ide-
alų ir vertybių sritį, bet ir užekra-
nio gyvenimo kasdienybės už-
kulisius, aš nežinau. Gal paban-
dykime įsteigti Ekrano Dorovės 
Vyriausiojo Cenzoriaus instituci-
jų. Toks Cenzorius privalėtų tu-
rėti nemažesnius įgaliojimus nei 
Romos respublikos cenzorius: 
jis turėtų būti renkamas visos 
pilietinės tautos ir nepriklausyti 
nei nuo Seimo (Ekrano imperi-
jos priedėlio), nei nuo vykdomo-
sios valdžios; jis būtų pavaldus 
tik Konstitucinio Teismo jurisdik-
cijai. „Šiai dienai“ (tai pamatinis 
Ekrano imbecilų slaptažodis) ki-
tokių pasiūlymų neturiu.

Jokia bendruomenė nega-
li normaliai egziztuoti ir tikė-
tis išlikti, jeigu ji neturi dvie-
jų pamatinių dalykų: nerašy-
to garbės kodekso (ne vadi-
namųjų įstatymų ir teisės ko-
deksų) ir kritinės masės žmo-
nių, šį garbės kodeksą įkūni-
jančių, saugančių ir ginančių 
savo laikysena, elgesiu ir kal-
bėsena. Graikai tokius žmones 
vadina aristos, romėnai nobi-
liais, patricijais, kitos tautos ki-
taip, bet be išimties galioja tokia 
taisyklė: jeigu sunaikinama, sa-
vaime nunyksta arba išsigimsta 
tokių pavyzdinių žmonių kritinė 
masė,bendruomenė pasmerk-
ta žlugti, ji lėtai supūva arba iš-
nyksta dėl kokio nors katastro-
fiško įvykio ar tokių įvykių gran-
dinės. Be aristos bendruome-
nė suserga imunodeficito sin-
dromu ar tiesiog praranda pa-
prasčiausią savisaugos instink-
tą: godžiai gerdama nuodus, ji 
naiviai mano, kad geria kilnų 
vyną. Aristos, pavyzdinio žmo-
gaus, portretą nutapyti nesun-
ku: tai drąsus, taurus, kilniašir-

apie vieną kitą  
grėsmę Lietuvai

ištrauka iš knygos „neriMas“. svarbiausių 
huManitarinių ir sociaLinių grėsMių bei Jų 

PasekMių Lietuvai įžvaLgų.Aldona Skaisgirytė

Birželio 28 dieną AB „Jona-
vos šilumos tinklai“ direktorius 
Alfredas Sadzevičius ir UAB 
„Enerstena“ generalinis direk-
torius Virginijus Ramanauskas 
pasirašė rangos darbų sutartį 
dėl 10 MW galios biokurą nau-
dojančio katilo su dūmų konden-
saciniu ekonomaizeriu statybos 
bendrovės valdomoje Girelės 
katilinės teritorijoje, esančioje 
Jonavoje, Ukmergės g. Darbus 
baigti planuojama kitų metų pir-
majame ketvirtyje.

Šiuo metu jonaviečiai šilu-
mos energijos gamybai naudo-
ja gamtines dujas, kurios su-
daro 99,5 proc. viso kuro ba-
lanso. Naujuose biokuro įren-
giniuose planuojama gamin-
ti iki 45 proc. Jonavos miesto 
šilumos energijos poreikio iš 
atsinaujinančių energijos ište-
klių. Tikimasi, kad investicijos 

atsipirks per 3,5 metų.
Jonavos rajono savivaldybės 

mero Mindaugo Sinkevičiaus 
teigimu, vienas prioritetinių tiks-
lų – stabilizuoti šilumos kainą. 
Rajono vadovas priminė, kad 
jau renovuota 40 proc. šilumos 
tiekimo trasų, antrasis žingsnis 
– biokuro panaudojimas.

Viliamasi, kad efektyvi inves-

ticija į šį projektą sudarys sąly-
gas mažinti šilumos kainas var-
totojams.

Projektų darbų vertė - 10,590 
mln. litų (be PVM). AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ tikisi iš Europos 
Sąjungos gauti 4 mln. 100 tūkst. 
litų paramą, jei projektą patvirtins 
žemės ūkio ministerija. Visos ki-
tos lėšos būtų skolintos.

girelės katilinėje bus pradėtas 
statyti biokurą naudojantis katilas

Kristinos Lukoševičiūtės nuotr. iš kairės M. Sinkevičius, A. Sadzevičius, V. Ramanauskas

Mokesčių insPekciJos sPeciaListų akiratyJe – Miško gėrybių 
PerPardavinėtoJai, o ne rinkėJai

Kauno ir Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informuoja, jog šiais metais kartu 
vykdydamos tęstinį VMI projektą „Grybų ir uogų prekyba“ ir toliau sieks, jog iš miško gėrybių per-
pardavimo veiklos gaunamos pajamos būtų teisingai apskaitomos, daug dėmesio bus skiriama 
„vokeliuose“ mokamų atlyginimų prevencijai.

VMI inf.

suMušė sugyventinis
Birželio 23 d. apie 18 val. Jonavos gyvento-

ją N.B., gim. 1971 m., namuose Kosmonautų g., 
sumušė sugyventinis A.T., gim. 1978 m., kuris po 
įvykio sulaikytas. Jam nustatytas 2,35 promilių 
girtumas.

vagystės
Birželio 23 d. apie 11 val. Jonavos gyventojas 

P.P., gim. 1953 m., rado išlaužtą buto Varnutės g. 
langą. Pavogtas plazminis televizorius, namų ki-
nas su kolonėlėmis, vonios spintelė. 

Tos pačios dienos vakarą Joninių šventės 
metu iš Jonavos gyventojos G.P., gim. 1992 m., 
kelnių kišenės pavogtas mobiliojo ryšio telefonas 
„Nokia“. Padaryta turtinė žala 500 Lt.

eisMo neLaiMės
Birželio 22 d. apie 9 val. 15 min. Taurostos g. 

nenustatytas dviratininkas, važiuodamas kelio va-
žiuojamosios dalies viduriu, sudarė kliūtį priešais 
atvažiuojančiam automobiliui MAN su priekaba, 
kurį vairavo Jonavos gyventojas V.S., gim. 1961 
m. Stabdant mašiną, krovininio automobilio prie-
kaba suskersavo ir užkliudė priešais atvažiuojan-
čius jonaviečių vairuojamus automobilius – „Audi 
80“ ir „Peugeot“. Sužalotas automobilio „Audi 80“ 

vairuotojas pristatytas į Kauno klinikas. Dviratinin-
kas, galimai sudaręs kliūtį automobilio MAN vai-
ruotojui, iš eismo įvykio vietos pasišalino.

Birželio 23 d. apie 23 val. kelyje Panoteriai – 
Milagainiai - Narauninkiškiai, 3,7 km. nuo Pano-
terių, nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis 
„Chrysler Voyager“, vairuojamas Šilų seniūnijos 
gyventojo R.J., gim. 1976 m. Sužalotas vairuoto-
jas pristatytas į Jonavos ligoninę.

Joninių dieną apie 12 val. Jonavoje, Plento 
gatvėje, Kauno m. gyventojas K.G., gim. 1959 
m., vairuodamas automobilį „Citroen“, partrenkė 
į pėsčiųjų perėją su dviračiu įvažiavusį nepilna-
metį, gim. 1999 m. Eismo įvykio metu nukentė-
jo nepilnametis, po medikų apžiūros išleistas gy-
dytis namuose.

Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val. 15 
min., kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis 16,9 kilo-
metre Kauno gyventojas Ž.B., gim. 1979 m., va-
žiuodamas motociklu „Honda CBR 900“, nepasi-
rinko saugaus greičio, nesuvaldė transporto prie-
monės ir atsitrenkė į tą pačia kryptimi važiavusį 
motociklą „BMW F 650“, vairuojamą Jurbarko r. 
gyventojo Ž.Ž., gim. 1981 m. Įvykio metu nuken-
tėjo motociklu BMW važiavusi keleivė D.Ž., kuri 
buvo nuvežta į Kauno klinikas. Po medikų apžiū-
ros išleista gydytis namuose.

neramus Joninių savaitgalis

Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariatas ieško dingusio 
be žinios Egidijaus Ovaros, gim. 1977-10-21, kuris gegužės 24 dieną apie 10 
val. išvyko į Vokietiją ir dingo.

E. Ovaros požymiai: 182 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rusvais trum-
pai kirptais plaukais, akys mėlynos, ant kairės rankos nykščio yra ištatuiruo-
tos raidės „E“ ir „O“.

Asmenis ką nors žinančius apie Egidijaus Ovaros buvimo vietą ar turinčius 
kitos naudingos informacijos, prašome pranešti tel.: 112, 8 349 72982.

Joninių savaitgaLį Jonavos raJone 
suLaikyta 10 nebLaivių vairuotoJų
Joninių savaitgalį, birželio 22–24 dienomis, vy-

kusių renginių metu Kauno apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato pareigūnai prižiūrėjo vie-
šąją tvarką, rūpinosi eismo saugumu, ir, kad būtų 
išvengta skaudžių eismo įvykių, organizavo pre-
vencines priemones, kurių metu tikrino transpor-
to priemonių vairuotojų girtumą, apsvaigimą nuo 
narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

Iš viso buvo patikrinta apie 350 transporto 
priemonių vairuotojų girtumas, išaiškinta 16 ne-
blaivių vairuotojų ( 12 pažeidėjų išaiškino Kauno 
apskr. VPK Kelių policijos valdybos pareigūnai), 
dar 6 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, bet tikri-
nimo metu alkoholio koncentracija neviršijo leisti-
nos normos. Daugiausia neblaivių vairuotojų, net 
dešimt, Joninių savaitgalį išaiškinta Jonavoje. 

Kauno apskrityje policijos pareigūnai planuo-
ja ir toliau organizuoti prevencines priemones ti-
krinti, ar vairuotojai vairuoja transporto priemo-
nes blaivūs.

Kauno apskr. VPK Kelių policijos informacija

Policija prašo pagalbos

Informuoja policija
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dis, laisvas, išdidus, autonomiškas, 
galingo intelekto, išsilavinęs žmo-
gus, sąmoningai egoistinio intere-
so sritį atskiriantis nuo bendruome-
nės arba bendrojo intereso be sai-
ko aukoti, kad patenkintum egois-
tinius savo poreikius, t.y. jį traktuoti 
tik instrumentiškai, nes, griaudamas 
bendruomenę, jis griauna ir savo pa-
ties galimybės išlikti sąlygas, vadi-
nasi, kenkia sau pačiam ir savo pa-
likuonims. Nedrįstu spėlioti, ar Lie-
tuva, šalis, kurios istorija kaip reta 
nelaiminga, yra kada nors turėju-
si tokio aukšto rango žmonių, aris-
tos, kritinę masę; jei tikėtume istori-
kais, net buvę mūsų bajorai galiau-
siai labiau panėšėjo į kvailius ir niek-
šus, o ne į aristos. Dvidešimt mūsų 
nepriklausomybės metų parodė, 
kad tokio tipo žmonių kritinės ma-
sės mes neturime, o pavieniai in-
dividai yra bejėgiai, be to, jie su-
naikinami arba supančiojami tam-
suoliško elito masės. Apie dabarti-
nį mūsų elitą galima pasakyti štai ką: 
tamsūs, bailūs, kvaili, žiaurūs, agre-
syvūs, godūs, klastingi, gudrūs, de-
moralizuoti egoistai, nė iš tolo ne-
matantys valstybės idėjos ir net va-
dinamąjį valstybingumą traktuojan-
tys vien instrumentiškai, kaip savo 
egoistinio intereso tenkinimo įrankį. 
Jeigu mūsų šalyje dar esama žmo-
nių, tikinčių šviesia Lietuvos ateitimi 
(bent aš ja jau nebetikiu), jie priva-
lėtų dėti visas pastangas, kad Lietu-
voje būtų įsteigtas aristos ugdymo 
universitetas (panašus, pavyzdžiui, 
į Anglijoje veikinačią Itono kolegiją). 
Tačiau esama mažų mažiausiai vie-
nos absoliučiai būtinos sąlygos: aris-
tos universitetas turėtų būti visiš-
kai nepriklausomas nuo dabartinės 
pseudouniversitetinio pseudomoks-
lo ir pseudomokymo sistemos, nes 
toji sistema irgi iš esmės jau žlugusi: 
kasdien stiprėjantis tamsių biurokra-
tų teroras, biurokratinė centralizaci-
ja, profesorių pavertimas baudžiau-
ninkais ir marionetėmis, privalančio-
mis aklai vykdyti absurdiškiausius vi-
sokiausių ministerijų, departamen-
tų, vadinamųjų vadybininkų, eksper-
tų ar verslininkų dekretus, masinis 
aukštasis mokslas tuos pseudouni-
versitetus pavertė diplomuotų tam-
suolių konvejerinės gamybos fabri-
kais, o patį mokymą – aristos ugdy-
mo simuliavimu. Jokios reformos (o 
iš tikrųjų tolesnis universiteto naikini-
mas), jokia jau dvidešimt metų vyk-
doma reformų simuliacija atgaivin-
ti universiteto nebegali; priešingai, 
kiekvienas pseudoreformos žingsnis 
artina universitetą prie visiško žlugi-
mo, nors, tiesą sakant, absoliuti dau-
guma pseudouniversitetų yra žlugę 
jau dabar ir, kaip sako Platonas, „eg-
zistuoja tik mūsų kalbose“ arba, pa-
sak Jeano Baudrillard‘o, yra ne kas 
kita, kaip „spirale judantys lavonai“. 
Deja, mano paties liūdna patirtis 
rodo, kad dabartiniai pseudouniver-
sitetai tik prisideda prie masinės de-
moralizacijos, propaguojamos Ekra-
no ideologijos ir tame Ekrane besi-
skeryčiojančių pornotitanų (beveik 
be išimties neva diplomuotų). Aristos 
universitetas turėtų būti visiškai ne-
priklausomas nuo biurokratinių val-
džios institucijų ir galėtų būti paval-
dus tik Lietuvos Respublikos Cen-
zoriui. Profesūrą tikriausiai reikė-
tų samdyti ir kviestis iš kitų, dorovi-
nį ir politinį stuburą dar turinčių šalių, 
pavyzdžiui, iš Norvegijos. Jeigu toks 
aristos universitetas nebus įsteigtas, 
galima ramiai tarti, kad po penkias-
dešimties metų Lietuvos vardu va-
dinama bendruomenė nebeegzis-
tuos, bus likę nebent Amerikos indė-
nų stiliaus rezervatų, kuriuose tau-
tiškai aprengtos, bet lietuvių kalbos 
nebemokančios lietuvaitės gryname 
ore šoks tautinius šokius žiopliams 
turistams, o specialiai įrengtose kai-
mo stiliaus gryčiose teiks kitokio po-
būdžio paslaugas pinigingiems glo-
baliniams kuiliams.

Jie piešia veide 
šypseną

Jonavietė F. Žentelienė („Joneda“, 
Nr.4(148), „Kvepia sušunėjimu“) teisi kritikuo-
dama šunų savininkus, kurie nepaiso šunų 
vedžiojimo vietų, nesurenka savo numylėti-
nių kakučių, žodžiu, nesirūpina miesto švara 
ir tvarka. Ir čia žmonių, ne šunų problema. 

Tačiau nenoriu sutikti su straipsnio auto-
rės kritika, kad gyvūnėliai vadinami auginti-
niais, jie lepinami ir pan. Manau, jog tai – pa-
čių šeimininkų reikalas. Tegul savo katę nors 
ir žiurke vadina... Na, o kad klesti šunininkys-
tės verslas – puiku! Daugiau darbo vietų, o ir 
per TV kartais smagiau žiūrėti keturkojų, o ne 
dvikojų šou. Tegul būna ir gyvūnėlių kapinės, 
ir paminklai jiems. Nejaugi gaila? Yra paklau-
sa, bus ir pasiūla. Žmogus dirba, gauna atly-
ginimą, gali su juo daryti ką nori: aukoti baž-
nyčiai, šelpti elgetą ar savo numylėtą amsiu-
ką jautienos filė palepinti...

Teko girdėti sakant: „Kuo ilgiau gyveni su 
žmonėmis, tuo labiau norisi bendrauti su gy-
vūnais“. Taip, posakis ciniškas, tačiau ar nėra 
jame kruopelytės tiesos? Tau sunku, slegia 
rūpesčiai, grįžti namo pavargęs, o tave pasi-
tinka linksmai straksintis, liežuviuką iškoręs 
ciuckis ir... nupiešia tavo veide šypseną...

Monika Kristinaitytė

Skaitytojai svarsto, piktinasi, siūlo

Sužinojus naujieną, kad 
AB „Jonavos šilumos tin-
klai“ nutarė, o valdžia pa-
tvirtino bendrą pinigų kati-
lą, mes buvom, švelniai ta-
riant, šokiruoti. Gal buvo ga-
lima paprasčiau šį klausimą 
išspręsti, pavyzdžiui, atsira-
dus stambesniems darbams 
– kreiptis į gyventojus, ir jie 
būtų sumetę pinigėlius. Mes 
visi dabar jaučiamės tarsi at-
sakingi už daugumos tų ap-
leistų namų bendrasavinin-
kus. Mes mokame, o tvarko-
mi namai, kurių savininkai, 
matyt, nelabai mėgsta susi-
mokėti ir nelabai rūpi tvarka, 
jei jie tokios būklės. Mums 
ne tas pats, kaip ir kur pa-
naudojami mūsų namo su-
rinkti pinigai. Ar nesudaro-
mos sąlygos tiems, kas pa-
razitavo, dabar visiškai lais-

vai parazituoti kitų sąskaita?
Abejoju, ar čia išvis tei-

siškai klausimas išspręs-
tas teisingai? Nesu specia-
listas, bet manau, kad mes 
šios įmonės ir taip skriau-
džiami, o dabar tapome vi-
siškai priklausomi nuo jų są-
žinės. O jeigu ta sąžinė su 
juoduliukais? Tai mūsų dau-
giabučių gyvenimas dar la-
biau taps neskaidrus, mes 
skendėsime nežinioje, kaip 
panaudojamos surenkamos 
gana nemenkos sumos, jei-
gu paskaičiuotume per me-
tus.

Nemoralizuosiu. Galiu 
pasakyti tik tiek – negražu 
nuo neturtingų piliečių lupti 
paskutinę „skūrą“.

Jonas Petrauskas
Daugiabučio gyventojas

Sutikau kieme nusiminusią kai-
mynę. Paklausta, ko tokia liūdna, 
apsipylė ašaromis, nes jos mylimą 
katytę sukandžiojo kovinis šuo. Mo-
teris labai sunkiai išgyvena agoni-
ją ir netektį, o šuns šeimininkė savo 
augintinį ir toliau vedžioja be ants-
nukio, retkarčiais paleisdama pa-
vaikyti kiemo kates... Galimas daik-
tas, kad toks šuo galėtų užpulti ir 
kiemo vaikus.

Kieme kaskart pasirodo išmes-
ti kačiukai, šuniukai. Tapę beglo-
biais, šie niekam neprasikaltę pa-
darėliai, laksto alkani, neretai paau-
glių apspardomi, patiriantys paty-
čias. Miestelėnai šiuo klausimu pa-
sidalijo į dvi stovyklas. Vieni pagai-
li, papila sauso ėdalo, vandens, o 
kiti pyksta – kam čia laksto tie lauki-
niai, kam juos šerti, verčiau nugala-
byti, užmigdyti.

Spaudoje dažnokai pasiro-
do straipsnių prieš pamestuosius 
ir jų globėjus. Girdi, šuneliai tinka 
tik prie būdos, trumpai pririšti, kaip 
vergai prie savo laivo, kad nepa-
spruktų. Čia reikėtų daugiau pasi-
domėti gyvūnų teisėmis, juk žemė 
– ne vien žmonių planeta.

Su džiaugsmu sutikome žinią, 
kad Jonavoje nuo rudens ruošia-
masi atidaryti gyvūnų globos na-
mus. Labai laukiame, kad galėtume 
tuos vargšelius benamius ten apgy-
vendinti. Užsibaigtų nepasitenkini-
mai, pykčiai ir susipriešinimai.

Lietuvoje veikia gyvūnų globos 
draugija „Lesė“, siūlanti nemoka-
mai sterilizuoti laukines kates, o 
po to vėl grąžinti į jų bendruome-
nę. Jonavoje, padedant savano-
riams, šios programos pasiūlymais 
jau naudojamasi, tokiu būdu maži-
nama kačių populiacija. Tačiau tai 
ilgas, nevienkartinis procesas. Kar-
tais pareina katytė iš žolynų, vesda-
ma pulkelį mažylių. Reikia pamatyti 
jų akytes! Labai norėtųsi, kad atsi-
rastų daugiau žmonių, galinčių pri-
glausti mažylius. Juk išdavystę pa-
tyręs gyvūnėlis būna labai prierai-
šus savo šeimininkui. 

Noriu pakviesti žmones: būkime 
atlaidesni vieni kitiems. Argi verta 
susipriešinti dėl vargšų gyvūnėlių? 
Paglobokime pamestus.

Stasė Liutkienė
Kosmonautų gatvės gyventoja

būkime atlaidesni

Nuo šių metų pirmos 
dienos Jonavos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2011 m. 
lapkričio 24 d. sprendimu 
Nr. 1TS-387 „Dėl daugia-
bučių namų šildymo ir karš-
to vandens sistemų priežiū-
ros (eksploatavimo) tarifų 
ir daugiabučių namų šildy-
mo ir karšto vandens siste-
mų priežiūros (eksploatavi-
mo) išlaidų apskaitos tvar-
kos patvirtinimo“ pakeis-
ta daugiabučių gyuvento-
jų namų šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros 
tvarka. Patvirtintas mokes-
tis už 1 kv. m gyvenamojo 
ploto – 0,2263 Lt (su PVM). 
Priskaityta ir įmokėta suma 
pripažįstama ne namo gy-
ventojų ar bendrijos, o Pri-
žiūrėtojo (konkrečiu atveju 
– AB „Jonavos šilumos tin-
klai“) uždirbtomis pardavi-
mo pajamomis. Viskas vie-
name katile. Mokūs ir ne-
mokūs namai.

Vien minėtas mokestis 
Lietavos g. 51-ojo namo gy-
ventojams sudaro 516,88 Lt 
mėnesiui, nepriklausomai 
už kokią sumą atlikti dar-
bai. Už darbus, nenumaty-
tus namų šildymo ir karšto 
vandens sistemų patvirtinta-
me sąraše, gyventojai priva-
lės mokėti papildomai. Pvz., 
už vamzdžio, ilgesnio kaip 
0,4 m pakeitimą, reiks mo-
kėti papildomai.

Iki tol (t.y. 2012-01-01) 
gyventojai mokėdavo į kau-
piamąją sąskaitą už 1 kv. m 
– 0,132 Lt, tai sudarydavo 
306,63 Lt per mėnesį arba 
1,686 karto mažiau. O už 
atliktus darbus pagal atliktų 
darbų aktus būdavo apmo-
kama iš gyventojų kaupia-
mosios sąskaitos.

Per 2011 metus vien Lie-
tavos g. 51 namo guvento-
jai į sąskaitą įmokėjo 3042 
Lt. Už atliktus darbus sumo-
kėjo 1874,53 Lt. Gyvento-
jų kaupiamoji sąskaita padi-
dėjo 1167,47 Lt. Už šiuos pi-
nigus buvo galima sumokė-
ti už didesnės apimties dar-
bus – pavyzdžiui, kad ir už 
karšto vandens šilumokaičio 
pakeitimą. 

Konkreti išvada – pa-
gal naujai įsigaliojusią tvar-
ką Prižiūrėtojo t.y AB „Jona-
vos šilumos tinklai“ pajamos 
vien iš Lietavos g. 51 namo 
per metus padidėtų 3,31 
karto (516,88 Lt/mėn X 12 
mėn. = 6202,56 Lt). Kai per 
praėjusius metais už atlik-
tus darbus sumokėta 1874, 
53 Lt.

Pagrindinė išvada – nau-
joji tvarka Prižiūrėtojo ne-
skatina atlikti daugiau dar-
bų, kadangi mažės pelnas. 

Evaldas Makutėnas
Lietavos g.51 namo 
bendrijos pirmininkas

savivaldybės taryba 
priėmė sprendimą ne 

gyventojų naudai

reikėjo pradėti nuo 
kito galo

Buvome pakvieti rinkti Jonavos krašto šviesuolius, ku-
riuos pasiūlė Jonavos rajono savivaldybės Kultūros ir meno 
taryba. Gal reikėjo pirmiausia paskelbti pačią Kultūros ir 
meno tarybos sudėtį, gal būtų iškart buvę aiškiau, kodėl 
buvo pasiūlyti kai kurie toli gražu su šviesa prasilenkiantys 
asmenys.

Nijolė Zujienė

negražu lupti 
paskutinę „skūrą“
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Jonavos krašto 
šviesuoLiai Jau išrinkti!

Jonavos rajono savivaldybė 
ir Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio fondas suorganizavo Jo-
navos krašto šviesuolių rinki-
mus.

Džiugu, kad mūsų rajono 
gyventojai aktyviai balsavo ne 
tik už savivaldybės Kultūros ir 
meno tarybos siūlytus kandi-
datus, bet ir pateikė pavardes 
tų, kurie, jų manymu, yra ver-
ti šviesuolio vardo. Tai: tauto-
dailininkas Lionginas Saba-
liauskas, Janinos Miščiukai-
tės meno mokyklos pedago-
gė Stefanija Pukinskienė, kle-
bonas Audrius Mikitiukas, ku-
nigas Gintaras Blužas, žurna-
listas Ričardas Adamonis, Lie-
tuvos politinių kalinių ir tremti-
nių Jonavos skyriaus pirminin-
kė Veronika Gabužienė, Kraš-
to muziejaus direktorė Regi-
na Karaliūnienė, katalikiškojo 
jaunimo centro „Vartai“ vado-
vė Inga Kuuzeorg-Petrikonie-
nė, Upninkų seniūnijos seniū-
nė Laimutė Alechnavičienė.

Daugiausia žmonės, ne-
gailėdami šiltų žodžių, balsa-
vo už Ruklos Šventosios Dva-
sios parapijos kleboną, egzor-
cistą, teologijos mokslų dakta-
rą Arnoldą VALKAUSKĄ. Be-
veik po lygiai balsų gavo dar 
du verti pagarbos mūsų krašto 
žmonės: publicistas, visuome-
nės veikėjas Edmundas SIMA-
NAITIS ir buvęs ilgametis AB 
„Achema“ generalinis direkto-
rius Jonas SIRVYDIS. Jiems 
bus įteiktos pagal japonų molio 
liejimo tradicijas pagamintos 
taurės su M.K.Čiurlionio kūry-
bos simbolika ir motyvais.

Nedaug nuo pirmųjų Jona-
vos krašto šviesuolių atsiliko 
aktyvi visuomenininkė, poetė, 
poezijos klubo „Šaltinis“ ilga-
metė pirmininkė Irena Nagu-
levičienė ir kraštotyrininkė Ri-

mantė Tarasevičienė.
Liepos 6-ąją, Valstybės die-

ną, 17.00 val., Jonavos kul-
tūros centro didžiojoje sa-
lėje bus apdovanoti pirmie-
ji Jonavos krašto šviesuoliai: 
A.Valkauskas, E.Simanaitis ir 
J.Sirvydis.

Kaip jau matėte afišoje, 
šviesuolius sveikins LR Seimo 
narys Rimantas Sinkevičius, 
Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatas, ak-
torius Vladas Bagdonas, bu-
vęs jonavietis, dainininkas Vla-

das Kovaliovas. Koncertuos 
Vaida Genytė, Jeronimas Mi-
lius, „Dainų dainelės“ laureatė 
Saulė Imbrasaitė, Vladas Ko-
valiovas, kvartetas „4 tango“. 
Renginį ves LTV žinių vedėjas 
ir diktorius Marijus Žiedas.

Kviečiame į renginį pasvei-
kinti savo išrinktus Jonavos 
krašto šviesuolius ir pasiklau-
syti puikaus koncerto! 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ
Ryšiams su visuomene 
specialistė

dėMesio gyventoJaMs. 
dėL Pratybų gaižiŪnų 

PoLigone
Vykdant Lietuvos kariuo-

menės vado 2009 m. rugpjūčio 
18 d. įsakymą Nr. V-822 ir Lie-
tuvos kariuomenės vado 2010 
m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 
V-1184 ,,Dėl Lietuvos kariuome-
nės vado 2009 m. rugpjūčio 18 
d. įsakymo Nr. V-822 „Dėl poli-
gonų ir atskirų šaudyklų naudoji-
mo tvarkos“ pakeitimo“, Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Radvi-
los mokomasis pulkas informuo-
ja, kad Gaižiūnų poligono terito-
rijoje 2012 m. liepos 1-31 die-
nomis vyks kovinio šaudymo 
ir taktikos pratybos. 

Gyventojams pratybų metu 
draudžiama lankytis Gaižiūnų 
poligono teritorijoje,  privalu at-
kreipti dėmesį į įspėjamuosius 
ženklus.

Bendrasis skyrius

atnauJinti Justino vareikio Pagrindinės MokykLos 
stadiono sPorto įrenginiai ir aikštynas

2012 m. birželio pradžioje baigti Jonavos Justino Vareikio pa-
grindinės mokyklos stadiono įrenginių kapitalinio remonto darbai.

Jie buvo finansuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerijos (indėlis – 800 000 Lt, vadovaujantis Švietimo įstaigų 
sporto aikštynų atnaujinimo programa, patvirtinta LR ŠMM 2010-
12-20 d. įsakymu Nr.V-2341) ir Jonavos rajono savivaldybės admi-
nistracijos (indėlis - 227 518,72 Lt) lėšomis. Bendra remonto dar-
bų vertė – 1 027 518,72 Lt (su PVM). 

Rangovas (UAB „Dangų centras“) pagal sutartį buvo įsiparei-
gojęs atlikti Jonavos Justino Vareikio pagrindinės mokyklos sporto 
aikštyno projektavimo ir atnaujinimo darbus. Atlikti kapitalinio re-
monto darbai: įrengta cinkuota tvora išorinėje bėgimo tako dalyje 
aplink krepšinio aikštelę ir teniso kortą; 1,2 m pločio varteliai; 3,5 
m pločio vartai; rekonstruota esama drenažo sistema, įrengiant 
naujus vandens surinkimo latakus; įrengta aikštyno vaizdo stebė-
jimo sistema su 4 vaizdo stebėjimo kameromis; atnaujinta futbolo 
aikštės veja su įranga; bėgimo takai (su sintetine danga);  krepši-
nio aikštelės danga (sintetinė danga) su įranga; rekonstruota tin-
klinio aikštelė, įrengiant teniso kortą (sintetinė danga) su įranga.

Remonto ir statybos skyriaus inf.

tautiška giesMė aPLink PasauLį
Liepos 6-oji bus ta diena, kai lietuviai visame pasaulyje sustos 

kelioms minutėms, kad atiduotų pagarbą savo Tėvynei.
„Tautiškos giesmės“ aplink pasaulį idėja paprasta: jei Lie-

tuva – Tavo Tėvynė, kur bebūtum, ką bedarytum, lygiai 21.00 
val. jos garbei giedok „Tautišką giesmę“.

Puoselėkite mūsų laikų tradiciją ir kartu su po visą pasaulį pa-
birusiais lietuviais liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Min-
daugo karūnavimo) dieną 21.00 val. giedokite „Tautišką giesmę“.

Būkime kartu Jonavos Ramybės skvere (prie Janinos Miščiu-
kaitės meno mokyklos). 

dėL Laisvų vietų Miesto vaikų  
LoPšeLiuose-daržeLiuose

Informuojame, kad, 2012 m. birželio 27 d. duomenimis, laisvų 
vietų miesto ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigose nėra.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

aPie sociaLinio bŪsto nuoMĄ
2012 m. birželio mėnesį Jonavos rajono savivaldybės Turto ir 

įmonių valdymo skyriuje laukiančių asmenų socialinio būsto sąra-
šai yra šie: 1) jaunų šeimų – 306; 2) šeimų, auginančių tris ar dau-
giau vaikų (įvaikių), – 49; 3) buvusių našlaičių ar be tėvų globos li-
kusių asmenų – 60; 4) neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra ne-
įgalūs asmenys, – 96; 5) bendrasis – 401; 6) socialinio būsto nuo-
mininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, – 41.

Iš viso socialinio būsto laukia 953 asmenys/šeimos.
Per 2012 m. birželio mėnesį išnuomoti 8 socialiniai būstai, pra-

tęsta 1 nuomos sutartis, 2 socialinius būstus apsikeitė. 
Informacija apie socialinių būstų nuomą bus atnaujinama ir tei-

kiama kiekvieno mėnesio pradžioje internetinėje svetainėje adre-
su www.jonava.lt 

Turto ir įmonių valdymo skyriaus inf. 

Norinčius įsteigti savo įmonę maloniai 
kviečiame užsukti į Jonavos turizmo ir vers-
lo informacijos centrą. Čia ne tik padėsime 
įmonės steigimo proceso metu, pakonsul-
tuosime, bet ir sutvarkysime visus įmonei 

steigti reikalingus dokumentus elektroniniu ir (ar) įprastu būdu. 
Visa informacija ir pagalba steigiant  

naują įmonę yra NEMOKAMA.
Kontaktai:
VšĮ Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras
Vasario 16-osios g. 1, Jonava. 
Tel. (8 349) 52622, mob. tel. 8 618 59100. El. paštas:   

info@jonavosvic.lt  

ačiŪ visieMs!
Dėkojame Jonavos rajono žmonėms už aktyvų dalyvavimą Joninių šventei skirtuose rengi-

niuose; ačiū Kultūros centro darbuotojams už puikaus renginio organizavimą; Jonavos rajono po-
licijos komisariatui, Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir medikams už rūpinimąsi, kad šventė vyktų 
sklandžiai; Miškų urėdijai už Joninių laužus; taip pat AB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos 
paslaugos“, „Jonavos vandenys“ ir „Jonavos autobusai“ atstovams už pagalbą priimant ir išlydint 
svečių delegacijas; visiems visiems, kurie padėjo, kad gražiausia mūsų vasaros šventė būtų ku-
pina smagių akimirkų ir neblėstančių įspūdžių.   

Mindaugas SINKEVIČIUS                                Jonas Klemensas SUNGAILA
Jonavos rajono savivaldybės meras                 Administracijos direktorius 

Strateginio planavimo ir in-
vesticijų skyrius informuoja, 
kad 2012 m. gegužės mėnesį 
pateikta paraiška projekto „Dvi-
račių takų specialusis planas 
ir Chemikų gatvės daugiabu-
čių kvartalo detalusis planas“ fi-
nansavimui gauti, prašoma pa-
ramos suma - 81 tūkst. Lt.

Sudarytos naujos finansavi-
mo ir administravimo sutartys: 
projektui „Centrinės miesto da-
lies gatvių rekonstravimas (Tai-
kos, Vilniaus ir Klaipėdos g.) II 
dalis“ skirta paramos suma - 
3382,5 tūkst. Lt; projektui „Te-
ritorijos tarp atnaujinamų dau-
giabučių namų sutvarkymas 
(žemutinė miesto dalis)“ skirta 
paramos suma - 828,3 tūkst. Lt; 
projektui „Teritorijos tarp atnau-
jinamų daugiabučių namų su-
tvarkymas (Kosmonautų kvar-
talas)“ skirta  paramos suma - 
647,5 tūkst. Lt. 

Baigtas įgyvendinti projek-
tas „Energijos efektyvumo di-
dinimas Upninkų pagrindinė-
je mokykloje“: projektui išmo-
kėta paramos suma - 2262,9 
tūkst. Lt. 

Vykdomiems projektams 

Jonavos rajono savivaldy-
bės administracijai per gegu-
žės mėnesį agentūros išmokė-
jo 259 tūkst. Lt. 

2012 m. birželio mėnesį pa-
teiktos paraiškos projekto „Jo-
navos rajono Kulvos Abraomo 
Kulviečio pagrindinės mokyklos 
modernizavimas“ finansavimui 
gauti (prašoma paramos suma 
- 770,8 tūkst. Lt) ir projekto „Jo-
navos rajono Panoterių Petro 
Vaičiūno pagrindinės mokyklos 
modernizavimas“ finansavimui 
gauti (prašoma paramos suma 
- 1154,2 tūkst. Lt). 

Sudarytos naujos finansavi-
mo ir administravimo sutartys: 
projektui „Užusalių tvenkinio 
ant Šešuvos upelio išvalymas 
ir sutvarkymas“ skirta paramos 
suma - 2659 tūkst. Lt.; projek-
tui „Klaipėdos g. 11 namo mo-
dernizavimas“ skirta paramos 
suma - 1102 tūkst. Lt.

Baigtas įgyvendinti projek-
tas „Neries upės krantinės ties 
Panerių gatve sutvarkymas“ 
(projektui išmokėta paramos 
suma – 1454 tūkst. Lt).

Vykdomiems projektams 
Jonavos rajono savivaldybės 
administracijai per birželio mė-
nesį agentūros išmokėjo 183,5 
tūkst. Lt. 

Trumpai

PrivaLoMasis MokyMas 
Privalomasis pirmosios  

pagalbos mokymas:

švietimo, kultūros, sporto, apgyvendini-
mo bei sveikatingumo paslaugas teikian-
tiems darbuotojams (kaina - 20 Lt); 

darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje (kai-
na - 20 Lt);

visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams (kai-
na - 20 Lt).

Dėl kursų laiko tartis individualiai. 
Registracija: Jonavos rajono savivaldybės visuomenės svei-

katos biuras, Chemikų g. 136, Jonava;
Tel/faks.:  (8 349) 310 64; mob. tel. 8 675 19 750, el. p. info@

jonavavsb.lt,  internetinis puslapis: www.jonavavsb.lt 
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Sveikata ir grožis
Skaistė Girytė 

Šią gegužę Jonavos trečio-
jo amžiaus universitetas (TAU) 
išlydėjo pirmąją laidą. Diplo-
mai įteikti 68 sveikos gyvense-
nos, 47 – užsienio kalbų ir 30-
čiai – informacinių technologi-
jų absolventams. Diplomas Nr. 
1 įteiktas Trečiojo amžiaus uni-
versiteto vadovei ir absolven-
tei, buvusiai ilgametei Švieti-
mo skyriaus specialistei Mari-
jai Kokštienei, o Diplomu Nr. 2 
pagerbta kita garbi absolventė 
– Sveikos gyvensenos fakulte-
to dekanė, ilgametė AB „Ache-
ma“ profesinės sąjungos komi-
teto pirmininko pavaduotoja Te-
resė Galvydienė.

Beje, trečiojo amžiaus uni-
versiteto studentai - senjorai 
subūrė du vis dažniau ne tik į 
Jonavos vandenis išplaukian-
čius meno kolektyvus: Anta-
no Kirvelevičiaus vadovauja-
mą kapelą „Lankesa“ ir Danu-
tės Kasperavičienės vadovau-
jamą moterų vokalinį ansamblį.

Ne veltui ir Jonavos suau-
gusiųjų švietimo centro direkto-
rius Vytas Vaicekauskas, kuris 
yra vienas iš trečiojo amžiaus 
universiteto steigimo iniciatorių, 
po kurio vadovaujamos įstai-
gos stogu ir vyksta šio univer-
siteto užsiėmimai, žadėjo rude-
nį neapsiriboti trimis fakultetais, 
svarstoma galimybė įsteigti 
menų, o galbūt dar teisės ir po-
litologijos fakultetus. „Svarbiau-
sia, kad idėja prigijo, kad mūsų 
senjorai nori mokytis, tobulė-
ti, nori dalytis sukauptomis ži-
niomis ir patirtimi“, - nepajėgu-
siems visiems sutilpti į salę kal-
bėjo V. Vaicekauskas.

Malonu salėje buvo maty-
ti daug pažįstamų veidų – tai 
žmonės, kurie dešimtmečiais 
buvo ir yra aktyvūs visuome-
nininkai, neabejingi savo ben-
druomenės nariai, visada jau-
ni savo siela. Tai nedejuojan-
tys ir neplūstantys viso pasau-
lio žmonės, o gyvenantys ir ku-
riantys visavertį ir prasmingą 
gyvenimą kasdien patys.

Ne be reikalo sakoma, graži, 
harmoninga senatvė neateina 
savaime, reikia jai ruoštis visą 
gyvenimą, reikia ją susikurti. Jie 
susikuria ir dar savo žiniomis ir 
grožiu pasidalina su kitais.

iš trykštančios 
gyveniMu šiMtaMetės 
yra ko PasiMokyti ir 

JaunieMs

Gyvenantys visavertį ir pras-
mingą gyvenimą ir gyvena il-
giau. Giliai atmintin įstrigo nese-
niai 100-ąjį gimtadienį šventu-

sios šiaulietės advokatės Graž-
bylės Venclauskaitės, turėjusios 
laimę nugyventi iš tikrųjų pras-
mingą ir garbingą žmogaus, pi-
liečio, dukters, sesers ir teisinin-
kės gyvenimą, mintys ir požiūris 
į gyvenimą ir žmones.

Žurnalisto paklausta, kokio-
mis vertybėmis reikia vadovau-
tis, kad būtų galima sulaukti to-
kio gražaus jubiliejaus, šimta-
metė sakė, kad „visą gyveni-
mą mano galva buvo pramušta 
dėl sporto. Čiuožinėjau bei sli-
dinėjau ir sulaukusi aštuonias-
dešimties, dviračiu važiuoda-
vau didelius atstumus, ne ma-
žesnius įveikdavau ir pėsčio-
mis. Dirbdama advokate turė-
jau bylų Tytuvėnuose. Iš Šiau-
lių į Tytuvėnus važiuodavo-
me per Kelmę autobusu, o at-
gal iš Kelmės visuomet grįžda-
vau pėsčiomis“. Beje, žvali se-
nolė sako, kad pasivaikščio-
ti eidavusi ir grįžusi po darbų – 
ir taip kasvakar nueidavusi po 
10 kilometrų. Šimtametė ir da-
bar dukart per dieną ryte ir va-
kare einanti Šiauliuose per visą 
pėsčiųjų bulvarą nuo namų iki 
viešbučio ir atgal. „Man geriau 
eiti greitu žingsniu, todėl galima 
sakyti, kad ne einu, o bėgioju. 
Gal dėl to nuolatinio bėgimo ir 
liesa tokia esu – motina ir se-
suo buvo apkūnios, o aš –vie-
ni kaulai. Rytą ir vakare mankš-
tinuosi. Būna, kad kur nors už-
trukusi nepadarau mankštos – 
tada mankštintis keliuosi naktį. 
Mano organizmas to reikalauja. 
Judėjimas suteikia man sveika-
tos, padeda susitarti su ligomis. 
Prieš metus nutiko toks atvejis 
– bandau išlipti iš lovos, bet ko-
jas baisiai gelia. Gydytojai man 
nustatė radikulitą ir išvaržą, pa-
tarė gerti vaistus nuo skausmo. 
Bet aš iš principo vaistų nuo 
skausmo nevartoju, nė vienos 
tabletės neišgėriau net ir tada, 
kai sirgau vėžiu. Tegul iš skaus-

mo galą gausiu, bet nebūsiu 
kvaila. Vaistų atsisakiau, parė-
jau namo ir išėjau pasivaikščio-
ti: žingsnį žengiu, ašaros srūva, 
skauda, bet einu. Po kelių die-
nų skausmai dingo. Skambina 
gydytojas, sako, kodėl neatei-
nat. Sakau, aš sveika! Gydyto-
jai negali patikėti, sako, tie ne-
galavimai pasikartos. Jei pasi-
kartos – vėl palakstysiu. Aš ti-
kiu, kad neišsigydžiau, bet ma-
nau, kad man judant išvarža 
rado savo vietą“, - „Respubli-
kos“ žurnalistui Sidui Aksomai-
čiui pasakojo G. Venclauskai-
tė. Be to, sportiškoji šimtame-
tė sako, kad per dieną suval-
go ne mažiau kaip po pusan-
tros plytelės šokolado. Kartais 
dvi. Ir dar kartais pasidedanti 
po pagalve nakčiai. „Kai buvau 
86-erių ir man pasakė, kad ser-
gu diabetu, ne juokais susirūpi-
nau – o kas bus su šokoladu? 
Tris savaites laikiausi gydytojų 
nurodymų maitintis vien kopūs-
tais ir pasveikau. Bet net ir tada 
šokolado neatsisakiau – po ma-
žiau, bet valgydavau“, - pasa-
koja šviesaus proto senolė. 

G. Venclauskaitė – žmo-
gus, visą gyvenimą skleidžianti 
tik gerą nuotaiką. Ne be reikalo 
sakoma, kad teigiamas požiūris 
į gyvenimą – taip pat viena iš il-
gaamžiškumo paslapčių. Šim-
tametė patvirtina, kad yra op-
timistė: „Niekada nebuvau nu-
siminusi, niekada liūdna nebu-
vau, neturėjau depresijų“.

Šimtametė paklausta, ko 
reikia, kad žmogus jaustųsi lai-
mingas, sako reikia būti paten-
kintam tuo, ką turi, ir naudotis 
tuo, ką tau gyvenimas duoda. O 
gyvenimas duoda daug: tu gali 
judėti, vaikščioti, sportuoti. Tik 
daugelis, mes, to neįvertiname 
ir vis norime vis kažko daugiau, 
net patys nežinodami ko.

Gegužės 31-ąją 100 metų 
sukaktį šventusi ilgametė tei-
sininkė, Šiaulių miesto garbės 
pilietė Gražbylė Venclauskaitė 
sako su niekuo niekada nebuvo 
susipykusi, iš gyvenimo sten-
gėsi semti tik teigiamas emo-
cijas, todėl ir šiandien trykšta 
optimizmu ir prisipažįsta esan-
ti laiminga.

Ne visiems likimo duota 
taip prasmingai pragyventi vi-
suose Lietuvos ir tautos istori-
jos vingiuose. Nieko neišduo-
dant ir, kiek galint, žmonėms 
pagelbėjant.  G. Venclauskaitė 
iš savo tėvų gyvenimų patyrė, 
kad žmogus gyvena ne tik sau. 
Yra atsakingas ir už kitus. Ne 
imti, bet duoti buvo Venclaus-
kių šeimos imperatyvas. Todėl 
jų namuose augo ir išsimoksli-
no apie šimtas našlaičių bei be-
globių vaikų.

gyvenantys visavertį ir prasmingą gyvenimą 

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 8-600 23963
Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas, 
sukami mini implantai). Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, 
tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354
Profesionali burnos higiena (dantų balinimas lazeriu ir  
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 ban-
ko lizingu ir Medlizingu (12% 
palūkanos be pradinio įnašo)

Tel. 8-687 42181

Užsakymai vestuvėms
Jaunosios ir pulko puokštės (per 100 pavyzdžių)

Gyvų gėlių aksesuarai
(dekoruotos taurės, įvairūs kaspinai ir  

širdelės automobiliams)
Automobilių, salės, bažnyčios dekoras

Komunijos, krikštynų žvakelių ir aksesuarų puoši-
mas gyvomis gėlėmis (daug pavyzdžių)

Daug papildomų paslaugų
Jūsų laukiame: Prezidento g. 3

gėlės

romanetės
ritininės  

užuolaidos
širmos  

karnizai

Dirbame: 
I-V 9-17; VI   9 -13

Mob. 8 660 85782; 8 614 06054
Prezidento g. 3, Jonava

Nuolaidos iki 30%
• karnizams; žiedams; romanečių 

mechanizmams; užuolaidoms*
www.lolima.lt

UAB „Rimkų šeimos sveikatos centre“
P. Vaičiūno g. 15, Jonava

Atliekami echoskopiniai tyrimai
skydliaukės, pilvo organų, ginekologiniai, vaisiaus. 

Gyd. odontologas P.Radauskas teikia dantų  
protezavimo ir rovimo paslaugas.

Registracija tel. (8-349 ) 55205

LiePos 22 d. uab „Jonavos vaistinė“  
(J.raLio 1a) PataLPose

Lietuvos sveikatos universiteto klinikų reumatologas med. dr. 
doc. E. Eviltis konsultuos ir skirs gydymą sergantiems sąnarių ir stu-
buro ligomis: reumatoidiniu artritu, podagra. reaktyviais artritais, spon-
dilioartritais, periartritais, osteoartroze,  stuburo osteochondroze ir kt. 
Leidžiami labai efektyvūs vaistai į sąnarius. Išduodami išrašai.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-616-44834 

STUDIO FIGURA būkime:

Lieknos,
         Sveikos,
                  Laimingos...

 Numeskite svorio;
 Sumažinkite apimtis; 
 Sumažinkite celiulitą; 
 Pagerinkite odos būklę;
 Pakelkite raumenų tonusą;
 Sumažinkite patinimą;
 Išvalykite organizmą.

Vasarą didžiausios  
nuolaidos bei 

pačios mažiausios kainos!!!

Studijos adresas: 
Chemikų g. 39 
tel. 8-650-80016

Diplomas Nr. 1 įteiktas Trečiojo amžiaus universiteto vadovei ir absolventei, buvusiai ilga-
metei Švietimo skyriaus specialistei Marijai Kokštienei, o Diplomu Nr. 2 pagerbta kita gar-
bi absolventė – Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė, ilgametė AB „Achema“ profesinės 
sąjungos komiteto pirmininko pavaduotoja Teresė Galvydienė, šalia jų - universiteto lek-
torė sesuo Pranciška
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nekiLnoJaMasis turtas uab „Joneda”    J.raLio g. 5 (ii a.), Jonava         teL.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.Joneda.Lt

PARDUODA
1 kaMb. butai
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, I a., ben-
dr. pl. 28,22 m², kamb. pl. 12,81 m², virt. 
pl. 7,67 m², WC ir vonia kartu, yra tamsus 
kamb., įstikl. balkonas ). Kaina 20000 Lt
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
32,49 m2, kamb. pl. 16,30 m2, virt. pl. 11,89 
m2, WC ir vonia kartu, pakeistas vamzdy-
nas, rakinama laiptinė). Kaina 19000 Lt
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., virtuvės 
plastikinis langas, šarvuotos durys, bal-
konas įstiklintas plastiku, bendr. pl. 36,02 
m², kamb. pl. 17,04, virt. pl. 9,35 m², WC 
ir vonia atskirai, vidinis, tvarkingas). Kaina 
35000 Lt
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, III a., 
bendr. pl. 28,33 m², kamb. pl. 12,74 m², virt. 
pl. 6,73 m², WC ir vonia kartu, įstikl. balko-
nas, plastik. langai, šarvo durys, pakeistos 
vonios durys, namas bus renovuojamas ES 
lėšomis). Kaina 20000 Lt
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
35,17 m², kamb. pl. 17,51 m², virt. pl. 8,64 
m², koridoriaus pl. 4,75 m², WC ir vonia kar-
tu, yra tamsus kamb, plastik. langai, įstikl. 
balkonas ). Kaina 27000 Lt.
Sodų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. pl. 
33,01 m2, kamb. pl. 17,08, virt. pl. 6,71 m2, 
WC ir vonia atskirai). Kaina 32000 Lt 
Kauno g. (5 aukštų blok. namas, I a., bendr. 
pl. 33,02 m2, virtuvės pl. 8,58 m2, kamb. pl. 
13,97 m2, WC ir vonia atskirai, visi skaitikl., 
lauko durys dvigubos medinės, rakinamos 
laiptinės durys). Kaina: 29000 Lt
Kauno g. (3 aukštų mūr. namas, III a., ben-
dr. pl. 30,05 m², virtuvės 4,84 m², kamb. 
21,76 m²). Namas bus renovuojamas. Kai-
na 8900 Lt
Lietavos g. (5 aukštų mūr. namas, I a., ben-
dr.pl. 13,21 m2, kamb. pl. 11,84 m2, WC ir 
kiti patogumai bendro naudojimo). Kaina: 
12000 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 
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, I a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės 6,03 m², kamb. 
17,07 m², vonia ir WC kartu, plastik. langai, 
šarvo durys, balkonas per virtuvę ir kamba-
rį). Kaina: 50000 Lt

1,5 kaMb. butai
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, IV a., 
bendr. pl. 36,95 m², kamb. pl. 13,09 ir 9,12 
m², virt. pl. 6,02 m² , WC ir vonia kartu, plas-
tikiniai langai. Kaina 30000 Lt
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
bendr. pl. 37,04 m², kamb. pl. 13,13 ir 8,89 
m², virt. pl. 6,19 m² , WC ir vonia kartu. Kai-
na 40000 Lt
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, II a., ben-
dr. pl. 37,05 m², kamb. pl. 13,06 ir 9,07 m², 
virt. pl. 8 m² (padidinta), WC ir vonia kartu, 
paliekami baldai ). Kaina 21500 Lt
Piliakalnio g.(Ruklos mstl.)(5 aukštų mūr. 
namas, V a., bendr. pl. 34,37 m2, virtuvės 
pl. 5 m2, kamb. pl. 14,07 ir 7,68 m2, WC ir 
vonia atskirai, koridoriaus pl. 5 m2, visi skai-
tikliai, balkonas, vidinis). Kaina: 29000 Lt.
2 kaMb. butai
Žemaitės g. ( 5 a. blok. namas, II a., bendr. 
pl. 49,43 m², kamb. pl. 16,96 ir 13,68 m², 
virt. pl. 9,13 m², WC ir vonia atskirai, plas-
tikiniai langai, šarvuotos durys, įstiklintas 
balkonas (aliuminio profiliu) , apšiltintos 
sienos, suremontuotas, rūsys (didelis), 

parduodamas su virtuvės bei kitais daliniais 
baldais). Arba keičia į 2kamb. butą Kaune. 
Kaina 75000 Lt
Sodų g. ( 5 a. blok. namas, I a., bendr. pl. 
51,24 m², kamb. pl. 17,07 ir 13,97 m², virt. 
pl. 6,75 m², WC ir vonia atskirai, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, 2 balkonai (vienas 
įstiklintas), suremontuotas, parduodamas 
su baldais ir buitine technika). Kaina 60000 
Lt.
Lietavos g. ( 5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 43,93 m², kamb. pl. 17,07 ir 13,78 m², 
virt. pl. 5,38 m², WC ir vonia kartu, plastiki-
nis virtuvės langas, šarvuotos durys, lami-
nuotos grindys, įstiklintas balkonas, tvarkin-
gas). Kaina 43000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 43,98 m², kamb. pl. 17,07 ir 13,78 
m², virt. pl. 6,03 m², WC ir vonia kartu, plas-
tikiniai langai, šarvuotos durys, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas, netoli autobusų stotis 
ir turgus). Kaina 39000 Lt
Klaipėdos g. (5 a. blok. namas, II a., bendr. 
pl. 43,98 m², kamb. pl. 17,07 ir 13,78 m², 
virt. pl. 6,03 m², WC ir vonia kartu, visi skai-
tikl., balkonas, vidinis, lauko durys rakina-
mos). Kaina 49000 Lt
Panerių g. (9 aukštų mūr. renovuotas na-
mas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, virtuvės pl. 
5,64 m2, kamb. pl. 21,94 ir 16,16 m2, WC ir 
pusvonė kartu, plastik. langai, visi skaitikl., 
įstiklintas balkonas, reikalingas remontas.). 
Kaina 25000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 a. blok. namas, 
II a., bendr. pl. 43,90 m², kamb. pl. 15,82 ir 
13,73 m², virt. pl. 5,35 m², WC ir vonia kartu, 
šarvuotos durys, balkonas, renovuojamas 
namas). Kaina 23000 Lt. 
Piliakalnio g., Rukloje (5 a. mūr. namas, V 
a., bendr. pl. 45,71 m2, kamb. pl. 16,94 ir 
12,7 m2, virt. pl. 7,30 m2, medinės lakuotos 
grindys, plastikiniai langai, WC ir vonia ats-
kirai, įstiklintas ir iškaltas medinėmis lente-
lėmis balkonas). Kaina 24000 Lt.
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, V a., bendr. 
pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 11,92 m², 
virt. pl.m², WC ir pusvonė kartu, kambarių 
durys medinės. Kaina 30000 Lt. Arba keičia 
į 1 kamb. butą I – III a.
Ateities g. Čičinai. (2 aukštų blok. namas, 
2 a., bendr. pl. 46,21 m2, virtuvės pl. 7,72 
m2, kamb. pl. 18,25 ir 12,35 m², WC ir vonia 
kartu (dušas, karšto vandens boileris), plas-
tik. langai, šarvo durys, šildomas kietu kuru 
(koklinė krosnis), rūsys, yra ūkinis pastatas 
(41,42 m2), 4,86 a žemės. Kaina 63000 Lt. 
A. Kulviečio g. (5 aukštų blok. namas, II a., 
bendr. pl. 49,93 m², virtuvė (8,52 m²), kamb. 
pl. 15,85 ir 14,32 m², WC ir vonia kartu (pa-
didinta – 5,17 m², kampinė masažinė vonia, 
dušas), plastik. langai, šarvuotos durys, 
grindys išklotos plytelėmis, visi skaitikl., 
įstikl. balkonas, sienos apšiltintos (kampi-
nis), butas suremontuotas, parduodama su 
virtuvės baldais, laiptinės durys rakinamos, 
graži vieta). Kaina: 75000 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, 
koridoriaus durys rakinamos (šarvo). Kaina: 
20000 Lt
Ruklio g. (5 aukštų blok. namas, II a., bendr. 
pl. 47,42 m2, virtuvės pl. 9,16 m2, kamb. pl. 
16,20 ir 11,64 m2, WC ir vonia atskirai, visi 
skaitikl., balkonas. Kaina: 16000 Lt
Ruklio g. (5 aukštų mūr. namas, III a., ben-
dr. pl. 45,51 m2, virtuvės pl. 6,70 m2, kamb. 
pl. 17,48 ir 12,62 m², WC ir vonia atskirai, 

visi skaitikl., lauko durys medinės). Arba 
keičia į 1 kamb. Jonavoje Kaina 14000 Lt
Birutės g. (5 aukštų blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 43,98 m2, virtuvės pl. 6,03 m2, kamb. 
pl. 17,07 ir 13,78 m², holo pl. 4,29 m2, WC 
ir vonia kartu, visi skaitikl., plastik. langai, 
įstikl. balkonas, šarvo durys, renovuotas 
ES lėšomis). Kaina 75000 Lt
Vilniaus g. (5 aukštų blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 50,73 m2, virtuvės pl. 9,41 m2, kamb. 
pl. 17,40 ir 14,12 m², WC ir vonia atskirai, 
visi skaitikl., balkonas). Kaina 52000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų blok. na-
mas, I a., bendr. pl. 43,88 m2, virtuvės pl. 
6,03 m2, kamb. pl. 17 ir 13, WC ir vonia kar-
tu, balkonas, visi skaitikl.,). Kaina: 14000 Lt
Panerių g. (9 aukštų mūr. namas, II a., ben-
dr. pl. 49,55 m2, virtuvės pl. 5,47 m2, kamb. 
pl. 21,80 ir 16,76 m2, WC ir pusvonė kartu, 
visi skaitikl., balkonas). Kaina: 28000 Lt
Chemikų g. (9 aukštų blok. namas, VII 
a., bendr. pl. 50,74 m2, virtuvės pl. 10 m2, 
kamb. pl. 17,11 ir 14,04 m2 (kamb. į skir-
tingas puses), kamb. parketas, WC ir vonia 
atskirai, įstikl. balkonas, internetas, vidinis, 
tvarkinga laiptinė, rakinama, parduodama 
su virtuvės baldais). Kaina: 65000 Lt 
Chemikų g.. (9 aukštų blok. namas, II a., 
bendr. pl. 50,40 m², virtuvės 9,51 m², kamb. 
17,22 ir 14,03 m² (į skirtingas puses), vonia 
ir WC atskirai (atliktas remontas), korido-
rius 6,58 m², visi skaitikl., plastik. langai, 
šarvo durys).Kaina: 53000 Lt arba keičia į 
1 kamb. butą Kaune.
Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų blok. 
namas, IV a., bendr. pl.: 47,28 m², virtuvė 
5,35 m², kambariai: 15,73;17,13, WC ir vo-
nia kartu, visi skaitikliai, didelis balkonas). 
Kaina: 35000 Lt arba keičia į namą be pa-
togumų.
J.Ralio g. (5 aukštų blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 46 m2, virtuvės pl. 5,73 m2, kamb. pl. 
19,18 ir 14 m2, WC ir vonia kartu, visi skaiti-
kl., viename kambaryje plastik. langas, bal-
konas, rakinama laiptinė). Kaina: 69000 Lt
3 kaMb. butai
Rupeikio g. ( 5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 64,62 m², kamb. pl. 17,07; 14,18 ir 14,18 
m², virt. pl. 9,45 m², WC ir vonia atskirai, 
plastikiniai langai, šarvuotos durys, įstiklin-
tas balkonas, signalizacija, tvarkinga laipti-
nė. Parduodamas su virtuvės ir miegamojo 
baldais. Kaina 31000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 64,50 m², virt. pl. 9,41 m², kamb. 
pl. 17,26, 14,08 ir 10,97 m², WC ir vonia 
atskirai, plastikiniai langai, balkonas, tvar-
kingas). Arba keičia į 2 kamb. butą Kaune. 
Kaina 75000 Lt
J. Basanavičiaus g. (Miškų ūkio gyvenvietė, 
3 a. mūr. namas, II a., bendr. pl. 72,65 m², 
kamb. pl. 20, 15, 12 m², virt. pl. 10,5 m², 
WC ir vonia atskirai, tamsus kambariukas, 
rūsys, galima naudotis šalia esančia žeme 
). Kaina: 75000 Lt
Lietavos g. (5 a. blok. namas, III a., bendr. 
pl. 64,33 m², kamb. 17,02, 14,09 ir 14,06 
m², WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, vidi-
nis, signalizacija, tvarkingas). Kaina 79000 
Lt
Chemikų g. (9 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 64,14 m², kamb. 17,27, 14,17 ir 10,85 
m², virt. pl. 9,43 m², plastikiniai langai, šar-
vuotos durys,WC ir vonia atskirai, du balko-
nai, autonominis šildymas, namo bendrija, 
telefonspynė). Kaina 78000 Lt
Chemikų g. (10 aukštų mūr. namas, VIII 
a., bendr. pl. 60,35 m2, virtuvė sujungta su 

kamb. (18,45 m2), kamb. 16,43 ir 10,56 m2, 
WC ir vonia sujungta ir padidinta (4 m2), visi 
skaitikl., nauji mediniai langai su trijų kame-
rų stiklo paketu, šarvo durys, du įstikl. bal-
konai, laiptinės durys su garsaspyne, 1998 
m. statybos, buvęs kooperatinis). Kaina: 
120000 Lt.
Chemikų g. (9 aukštų blok. namas, VIII a., 
bendr. pl. 64,24 m2, virtuvė sujungta su 
kamb. (26,70 m2), kamb. pl. 14,11 ir 11,09 
m2, WC ir vonia sujungta ir padidinta (4 m2, 
šildomos grindys), visi skaitikl., plastik. lan-
gai, šarvo durys, du balkonai (vienas stikl.), 
lamin. grindys, apšilt. sienos, atliktas kapi-
talinis remontas, laiptinės durys rakinamos, 
vieninteliai naudojasi laiptinės balkonu ir 
sandėliuku). Kaina: 65000 Lt. 
Kauno g. (5 aukštų mūr. namas, III a., ben-
dr. pl. 64,16 m2, virtuvės pl. 6,12 m2, kamb. 
pl. 20,04; 15,28 ir 14,06 m2, WC ir vonia 
kartu (sujungta, suremontuota), visi skaiti-
kl., medinė grindys, plastik. langai, vidaus 
durys medinės, balkonas, šarvo durys, 
vidinis, rakinamos laiptinės durys). Kaina: 
75000 Lt 
Rupeikio g. (5 aukštų blok. namas, I a., 
bendr. pl. 64,16 m2, virtuvės pl. 9,43 m2, 
kamb. pl. 18 ;14 ir 14 m², balkonas su gro-
tomis, tvarkingas, vidinis). Kaina: 30000 Lt 
arba keičia į 1 kamb. butą Jonavoje.
Chemikų g. (5 aukštų blok. namas, I a., 
bendr. pl. 64,18 m2, virtuvės pl. 9,38 m2, 
kamb. pl. 17,08 ir du po 14,05 m2, WC ir 
vonia atskirai, visi skaitikl., plastik. langai, 
vidaus durys medinės, balkonas įstikl. plas-
tiku, šarvo durys, suremontuotas, parduo-
dama su baldais). Kaina: 110000 Lt
Lietavos g. (5 aukštų blok. namas, II a., 
bendr. pl. 48,22 m2, virtuvės pl. 5,38 m2, 
kamb. pl. 17,07; 7,53 ir 9,36 m2, WC ir vo-
nia kartu, pakeistas vamzdynas, balkonas). 
Kaina: 85000 Lt
Kauno g.(5 aukštų mūr. namas, III a., ben-
dr. pl. 65 m2, virtuvė sujungta su kambariu, 
kamb. pl. 20,22; 15,24 ir 14,82 m2, WC ir 
vonia atskirai, vonia praplatinta, visi skaiti-
kl., plastikiniai langai, balkonas, rakinama 
laiptinė). Kaina: 60000 Lt keičia į 2 kamb. 
butą Rimkuose.
Parko g. (5 aukštų blok. namas, I a., bendr. 
pl. 56,89 m2, virtuvės pl. 5,58 m2, kamb. pl. 
17,30; 13,89 ir 10,70 m2, WC ir vonia kartu, 
šarvo durys, tinka komercinei veiklai). Kai-
na: 80000 Lt
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, V 
a., bendr. pl. 60,87 m2, virtuvės pl. 5,31 m2, 
kamb. pl. 17,07; 17,07 ir 11,26 m2, WC ir 
vonia atskirai, balkonas, plastikiniai langai į 
skirtingas puses, visi skaitikl., apšiltinta sie-
na, tvarkingas). Kaina: 49000 Lt arba keičia 
į 2 kamb. butą žemutinėje miesto dalyje (I 
ar II a.)
naMai
Namą Mankūnų k., Veprių sen., Ukmergės 
r. (medinis namas apkaltas lentelėmis, pa-
keistas skardinis stogas, bendr. pl. 74,33 
m², virtuvė 13,44 m², kambarių pl.: 15,40; 
15 ir 9,17 m²,, dalis plastikinių langų, lauko 
WC, ūkiniai pastatai, šulinys, sodas, 3,48 
ha žemės sklypa,15 km nuo Jonavos, šalia 
pagrindinio kelio.). Kaina 75000 Lt.
Namą Daukliūnų g., Kalnėnų k, Jonavos 
r. (2 a. mūrinis, bendr. pl. 311,03m², (I a – 
(b.pl. 100,78 m²) - virtuvė 15,48 m², kamba-
rių pl. 24,99 m², 21,13 m² ir 13,22 m², WC 
ir vonia, 11 m², II a. – (b.pl. 105,10 m²) 4 
kambariai, pl.: 14,90, 25,03, 21,45 ir 13,10 
m². Rūsys po visu namu , šildomas kietuoju 
kuru, vandentiekis, karšto vandens boileris, 

kanalizacija, ūkinis pastatas su garažu, 30 
arų žemės sklypas). Kaina 210000 Lt
Namą 3 km nuo Jonavos Kauno link (2 
aukštų mūrinis apkaltas lentelėmis namas, 
bendr. pl. 130 m², (I a. – du kamb. ir virtuvė 
, II a – du kambariai), plastikiniai langai, vie-
tinė kanalizacija, vandentiekis, dalinė ap-
daila, 21 a žemės sklypas, aplinkui miškas, 
labai graži vieta, ~ 300 m nuo kelio Kaunas 
- Jonava). Kaina 132000 Lt
Namą Upninkuose Mokyklos g. (namas 
mūrinis, 2 aukštų, bendr. pl. 140,05m2, (pir-
mame aukšte virtuvė sujungta su kambariu 
(33,01 m2), kambarys (13,37 m2), WC ir 
vonia, veranda (11 m2), antrame aukšte du 
kamb. – 19,52 ir 9,34 m2, rūsys (36 m2), šil-
domas kietuoju kuru, vandentiekis gyven-
vietės (karšto vandens boileris), kanaliza-
cija vietinė, suremontuotas, langai plastik., 
garažas du ūkiniai pastatai, viename iš jų 
pradėta įrenginėti pirtis, sutvarkyta teritorija, 
21 aras žemės. Kaina: 165000 Lt.
Namą sodų bendrijoje „Neris“ Ruklos k. (2 
aukštų mūrinis namas (bendr. pl. 154 m², I 
a. – du kamb. (18 ir 9 m²), WC ir vonia, II a. 
– du kamb. (16 ir 20 m²), virtuvė įrengta rū-
syje, dvigubi mediniai langai, po visu namu 
rūsys, karštas ir šaltas vanduo, vietinė ka-
nalizacija, šildomas kietu kuru), yra pirtis, 
garažas, 6 arai žemės). Kaina: 140000 Lt 
arba keičia į 2 kamb. butą su priemoka.
SODAI
Sodą s/b „Gojelis“,  Gulbiniškių k., Dumsių 
sen. ( mūrinis namas su mansarda, bendr. 
pl. 45,63m2, rūsys, vaiskrūmiai, vaisme-
džiai, šulinys, 7 arų žemės sklypas.) Kaina 
50000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Lazdynų g. Gulbiniš-
kių k., Dumsių sen. ( mūrinis namas su 
mansarda, bendr. pl. 49,88m2, šildomas 
kietuoju kuru (krosnis), rūsys, ūkinis pas-
tatas, šulinys, 6,20 arų žemės sklypas.) 
Kaina 53000 Lt. 
Sodą s/b „Pušaitė“(už Jonavos tilto, vais-
medžiai, vaiskrūmiai, 3 arai žemės .) Kaina 
8000 Lt
Sodą s/b „Šventoji“,  Rizgonių k., Jonavos r. 
( mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 45 
m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
12 arų žemės sklypas, prie Šventosios 
upės). Kaina 74900 Lt
Sodą s/b „Pušaitė“ (vaismedžiai, vaiskrū-
miai, įrankių būdelė , 6 arai žemės). Kaina 
25000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., Dumsių 
sen. ( mūrinis namas su mansarda, bendr. 
pl. 42,99 m², šildomas kietuoju kuru (kros-
nis), vietinė kanalizacija, rūsys, tinka gy-
venti žiemą, ūkinis pastatas, rūkykla, pirtis, 
šulinys, 5,49 arai žemės sklypas, kampinis, 
šalia miško). Kaina 64000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“ Bulotų k., Dumsių sen. 
(6 a žemės, šulinys, vandentiekis, vaisme-
džiai, vaiskrūmiai, įrankiams būdelė, skly-
pas kampinis). Kaina: 8500 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“ Dumsių sen. (2 aukštų 
medinis vasarnamis (du kamb. ir virtuvė), 
židinys, terasa, parduodama su baldais, 
yra ūkinis pastatas, 6 arai žemės, atsiveria 
vaizdas į laukus. Kaina: 35000 Lt arba kei-
čia į 1 kamb. butą Jonavoje.

• Suranda pardavėjui pirkėją (butui, na-
mui, sodui, garažui, kitiems statiniams bei že-
mei), reklamuoja objektą pardavėjo nustaty-
ta kaina, leidžia pirkėjui ir pardavėjui derėtis 
dėl galutinės kainos, sutvarko visus pirkimo – 
pardavimo dokumentus (patikrina objekto ju-
ridinę būklę, sumoka skolas, gauna visas rei-
kalingas pažymas iš paslaugas teikiančių ins-
titucijų, esant nepilnamečiams vaikams – ne-
mokamai surašomas prašymas bei parengia-
mi visi dokumentai teismui dėl leidimo par-

duoti butą, užsako detalizuotą pažymą san-
doriui bei patį sandorį pas notarą ir jame da-
lyvauja).

• Sutvarko buto, namo, garažo (kitų stati-
nių), žemės sklypo pirkimo – pardavimo (do-
vanojimo, mainų) dokumentus.

• Sutvarko nekilnojamojo turto su skolomis, 
įkeisto, areštuoto pirkimo – pardavimo (dova-
nojimo, mainų) dokumentus.

• Sutvarko buto, namo, garažo (kitų sta-

tinių), žemės sklypo paveldėjimo doku-
mentus.

• Sutvarko visus nekilnojamojo turto (gyve-
namojo namo, sodo namelio ir pan.) nuosavy-
bės įteisinimo dokumentus (t.y. įteisina nuosa-
vybę).

• Užsako turto vertinimą.
• Atlieka žemės sklypo geodezinius mata-

vimus.
• Atlieka pastatų kadastrinius matavimus 

(inventorizaciją).

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

Sudomino skelbimas? Skambinkite tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

.
UAB “Joneda” 

nekilnojamojo  
turto vadybininkes

Jovita Vaičaitienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

Rita Samardokienė
Tel.: 54607;
8-655 54404

Liepos 9 - 29 d. 
atostogauja
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sodybos
SKUBIAI Sodybą Okainių k., Kėdainių 
r. (medinis namas 1 a., bendr. pl. 96 m², 
įvestas naujas centralinis šildymas, plas-
tikiniai langai, uždengtas naujas stogas, 
naujas kamino įdėklas, WC ir vonia, yra 
internetas, televizija „Gala“, nauja elektros 
instaliacija, ūkinis pastatas (146 m²), 52 a 
žemės, 38 km nuo Jonavos, 36 km - nuo 
Kėdainių, veikia ž.ū. bendrovė. Kaina 
49000 Lt.
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( gy-
venamasis namas 1 a., rąstinis, bendr. pl. 
73,74 m², šildomas kietuoju kuru (krosni-
mi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai pastatai 
0,29 ha žemės sklypas, netoli Neries (~200 
m), ~14 km nuo Jonavos). Kaina 185000 Lt

Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. (medi-
nis namas (dviejų galų, 88,24 m2, šildo-
mas krosnimis), ūkiniai pastatai, šulinys, 
46 arai namų valda, šalia Nevėžio upė, 
netoli miškas, šalia autobusų stotelė). Kai-
na: 40000 Lt arba keičia į 1 kambario butą 
Jonavoje arba sodą su vasarnamiu s/b 
„Draugystė“, „Neris“, „Stumbras“, siūlyti ir 
kitus variantus. 

skLyPai
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir 
miesto riba). Kaina 45000 Lt
0,60 ha sklypą Venecijos k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe, graži 
vieta). Kaina 1100 Lt/a
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, miš-

kas). Kaina 500 Lt/a
26 a namų valdos ir 5a žemės ūkio pa-
skirties sklypas Gulbiniškių k., Šveicarijos 
sen., Jonavos r. (sklype pradėtos statybos, 
yra visi projektai ir leidimai gyvenamojo 
namo, garažo ir pirties statyboms.). Kaina 
110000 Lt
28 a žemės ūkio paskirties sklypą Koncep-
to k. Šilų sen. Kaina 700 Lt/a
15 a žemės sklypą Jonavoje Virbalų mikr. 
Rasos g. (atlikti geodeziniai matavimai, 
kampinis). Kaina 65000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės ūkio 
žemės, ribojasi su Juodmena). Kaina 500 
Lt/a. 
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 27000 Lt
Sklypą Jonavoje, Virbalų kv. Saulės g. 
(14,5 aro, kampinis). Kaina: 60000 Lt
Namų valdą Dumsių k. (31 aras). Kaina: 
25000 Lt
Žemės sklypą Guldynų k. (0,88 a, žemės 
ūkio paskirties žemė, Išoruose, 3 km nuo 
Karmėlavos, yra elektra, 400 m nuo kelio 
Jonava – Kaunas, 400 m - upė Nėris, šalia 
miškas). Kaina: 114400 Lt
Žemės sklypą Išorų k. (1 ha, žemės ūkio 
paskirties žemė, Išoruose, 3 km nuo Kar-
mėlavos). Kaina: 130000 Lt 
Žemės sklypą Ragožių k. (30 arų, žemės 
ūkio paskirties žemė). Kaina: 15000 Lt
Žemės sklypą Varpių k., Dumsių sen. (0,89 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 42000 Lt
Žemės sklypą Šveicarijoje, Dumsių sen. 
(0,65 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 
200000 Lt
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina: 40000 Lt
Vaivadiškių k., Bukonių sen. (2,3 ha, yra 
statybos ir elektros leidimai, padarytas 
įvažiavimas, 7 km. nuo Jonavos). Kaina: 
60000 Lt
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pačioje 
Užusalių gyvenvietėje, graži vieta, netoli 
miškas). Kaina: 30000 Lt

garažai
Garažą b-je „Neris“(standartinis) Ska ru-
liuo se. Kaina: 7500 Lt.

KItI PAStAtAI
Fermos pastatą (su palėpe) Tauckūnų k., 
Kaišiadorių r. (bendr. pl. 817,35 m2, 50 arų 
žemės, ~50 m stovi elektros transformato-
rius, vandens bokštas, 7 km iki Kaišiadorių, 
iki statinio asfaltas). Kaina: 75000 Lt
keičia
2 kamb. butą Čičinuose (2 a. mūr. namas, 
II a., bendr. pl. 46,21 m², kamb. pl. 18,25 
ir 12,35 m², virt. pl. 7,72 m², WC ir vonia 
kartu (dušas, karšto vandens boileris), 
plastikiniai. langai, šarvuotos durys, šildo-
mas kietu kuru (koklinė krosnis), rūsys, yra 
ūkinis pastatas (41,42 m²), 4,86 a žemės) 
keičia į 1-2 kamb. butą Jonavoje.
3 kamb. butą Chemikų g. (5 a. blok. namas, 
V a., bendr. pl. 64,50 m², virt. pl. 9,41 m², 
kamb. pl. 17,26, 14,08 ir 10,97 m², WC ir 
vonia atskirai, plastikiniai langai, balkonas, 
tvarkingas) keičia į 2 kamb. butą Kaune
1 kamb. butą  Kosmonautų g. (5 aukštų 
blok. namas, V a., bendr. pl. 30,03 m², vir-
tuvės 6,03 m², kamb. 17,07 m², laminuotos 
grindys, pakeistos vidinės durys, vonia ir WC 
kartu, pakeistas vamzdynas, visi skaitikl., 
plastik. langai, balkonas per virtuvę ir kamba-
rį, šarvo durys, stogas ir butas suremontuoti, 
rūsys, rakinamos laiptinės durys) keičia į 1 
kamb. butą kitame mikrarajone (Va.)
Fermos pastatą (su palėpe) Tauckūnų k., 
Kaišiadorių r. (bendr. pl. 817,35 m², 50 arų 
žemės, ~50 m stovi elektros transformato-
rius, vandens bokštas, 7 km iki Kaišiadorių, 
iki statinio asfaltas) keičia į 2k butą Kaune 
arba Jonavoje.
2 kamb. butą Lietavos g. (5 a. mūr. namas, 
V a., bendr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 
11,92 m², virt. pl.m², WC ir pusvonė kartu, 
kambarių durys medinės). keičia į 1 kamb. 
butą I – III a. 
2 kamb. Ruklio g. (5 a. mūr. namas, III 
a., bendr. pl. 45,51 m2, kamb. pl. 17,48 
ir 12,62 m², virt. pl. 6,70 m2, WC ir vonia 
atskirai, laukinės durys medinės) keičia į 1 
kamb. butą Jonavoje. 
2 kamb. Chemikų g. (9 aukštų blok. na-
mas, II a., bendr. pl. 50,40 m2, virtuvės pl. 
9,51 m2, kamb. pl. 17,22 ir 14,03 m2, WC ir 
vonia atskirai (atliktas remontas), visi skai-
tikl., plastik. langai, balkonas, šarvo durys) 
keičia į 1 kamb. butą Kaune.
2 kamb. Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų 

blk. namas, IV a., bendr. pl. 47,28 m2, vir-
tuvės pl. 5,35 m2, kamb. pl. 17,13 ir 15,73 
m2, WC ir vonia kartu, visi skaitikl., balko-
nas) keičia į namą be  patogumų.
3 kamb. Kauno g. (5 a. mūr. namas, III a., 
bendr. pl. 65 m2, kamb. pl. 20,22; 15,24 ir 
14,82 m2, virtuvė sujungta su kambariu, 
WC ir vonia atskirai (vonia praplatinta), 
plastikiniai langai, balkonas, rakinama laip-
tinė) keičia į 2 kamb. butą Rimkuose. 
3 kamb. butą Kosmonautų g. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 60,87 m2, kamb. 
pl. 17,07; 17,07 ir 11,26 m2, virt. pl. 5,31 
m2, WC ir vonia atskirai, balkonas, apšiltin-
ta siena) keičia į 2 kamb. butą centrinėje 
miesto dalyje I-II a.
3 kamb. Rupeikio g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 64,16 m2, kamb. pl. 18 ;14 ir 14 
m², virt. pl. 9,43 m2, balkonas su grotomis, 
tvarkingas, vidinis) keičia į 1 kamb. butą 

Jonavoje.
Namą „Neries“ sodų b-je, Ruklos k. (2 a. 
mūrinis, bendr. pl. 154 m², I a. – 2 kamba-
riai, pl. 18 ir 9 m², WC ir vonia, II a. – 2 
kambariai, pl. 16 ir 20 m², virtuvė įrengta 
rūsyje, dvigubi mediniai langai, po namu 
rūsys, karštas ir šaltas vanduo, vietinė 
kanalizacija, šildomas kietuoju kuru, pirtis, 
garažas, 6 a žemės sklypas) keičia į 1-2 
kamb. butą Jonavoje I – II a. 
Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. (medinis 
namas (88,24 m2, šildomas krosnimis), 
ūkiniai pastatai, šulinys, 46 a namų valda, 
šalia Nevėžio upė, netoli miškas, iki pat 
sodybos asfaltas, šalia autobusų stotelė) 
keičia į 1 kamb. butą Jonavoje arba sodą. 
Sodą s/b „Ežerėlis“ Bulotų k., Dumsių sen. 
(6 a žemės, šulinys, vandentiekis, vais-
medžiai, vaiskrūmiai, įrankiams būdelė, 
sklypas kampinis) keičia į 1 kamb. butą 
Jonavoje.

sodininkų 
dėMesiui!

Jei turite sodo namelį, 
bet dar esate nesusitvarkę 
nuosavybės dokumentų – 
ateikite į „Jonedą“. Mes su-
tvarkysime.

Tel.: 54607, 8-612 11896, 
8-655 54404.  

UAB „Joneda“  
J.Ralio g.5/ Kauno g. 2 

Jonava

Užs. Nr. 26

Edmundas Gedvila
UAB „Jonavos 
paslaugos“ direktoriaus 
pavaduotojas daugiabučių 
administravimui

Žmonija egzistuoja jau 
daug tūkstantmečių ir bendros 
tendencijos - bendravimo, at-
sakomybės, aplinkos pojūčio - 
turėjo išsivystyti iki tokio lygio, 
kad šiuo metu užtektų tik pa-
žiūrėti į žmogaus veidą ir būtų 
galima suprasti, ko pastarasis 
nori. Deja, mes degraduoja-
me ir tą patys aiškiai supran-
tame. Apsiribosime be filoso-
finių apmąstymų tik papras-
ta tema apie gvenamojo būs-
to tvarką, kuri visiems svarbi, 
nes laukinis žmogus ir tas iš-
puošdavo savo urvą piešiniais, 
kuriuos mes tyrinėjam ir ste-
bimės kokybe bei informuo-
tumu apie praėjusius amžius. 
Kas atsitiko su mumis, kad ne-
norime sutvarkyti savo būs-
to, namo, aplinkos? Pavaikš-
čiokim po Jonavą. Tai gražus 
miestas su baigiama tvarkyti 
infrastruktūra, su namais, laip-
tinių aplinka, kuri verstų pavy-
dėti. Deja... Ne vienam, ma-
tyt, geriau pilti šiukšles į kloze-

tus, gyventi papuvusiuose bu-
tuose ir verkšlenti pakampėse. 
Žmogus tapo žmogumi, nes jį 
tokiu padarė darbas ir siekis 
progreso. Kas šiandien ko sie-
kia ir ko nori palinkėti? Reto-
rinis klausimas, kaip ir mąsty-
mas, kad sakykim UAB „Jona-
vos paslaugos“ privalo iš savo 
lėšų sutvarkyti daugiabučius 
iki blizgesio arba kaimynai te-
gul moka, o aš,gudrutis, nemo-
kėsiu, nors gyvenu gana soli-
džiai. Mes žinom smulkmeniš-
kai kiekvieną šeimą, kiekvie-
ną butą, kiekvieną daugiabu-
tį. Per trejetą metų įvaldėm in-
formaciją, kurią ir priklauso 
mums žinoti. Ir darosi gėda už 
tuos žmones, kurie nemoka už 
techninę priežiūrą, už adminis-
travimą, kai pamatai būrį žmo-
nių, kurie gavę sąskaitas, pir-
miausia jaučia pareigą atei-
ti sumokėti. Kitiems tas nebū-
tina. Jie išlaikytiniai visos tau-
tos, tarp jų ir mūsų įmonės. Bet 
paklausykit, kokios jų pretenzi-
jos aukščiausiajai valdžiai, sa-
vivaldybei. Visiems – tik ne 
sau. Savivaldybės administra-
cijai šiuo klausimu ir aš turiu 
kaip administratorius pretenzi-
jų dėl savivaldybės butų. Pre-
tenzija daugiau abstrakti, nes 
savivaldybės butų naudojimo, 
mokėjimo už paslaugas tvarka 
yra ir savivaldybės, ir valstybi-
nis klausimas. Jeigu žmonės 
gyvena butuose ir už nieką ne-
moka, sukelia didžiulį diskom-

fortą aplinkiniams – tegul gal-
būt gyvena palapinėse. Kodėl 
jie turi gyventi komunizme, kai 
daugelis gyvena laukinio ka-
pitalizmo sąlygomis. Reikėtų 
būti reiklesniems tokiems pilie-
čiams kaimynams, teismams. 
Visoms valstybinėms instituci-
joms atlikti pareigas, vadovau-
tis tarnybinės, darbinės mora-
lės principais, įstatymais, kurių 
pakanka. 

Taigi, kaip bebūtų, bet dau-
guma nori tvarkos ir gyvenimo 
padorioje aplinkoje daugiabuty-
je. Belieka tik sumokėti pora 
mokečių už techninę prie-
žiūrą ir administravimą,kurie 
bus įtraukti į jūsų namų inf-
rastruktūros atnaujinimą.

Prioritetinės administrato-
riaus kryptys yra namų sto-
gai, elektros instaliacija, kana-
lizacijos ir vandentiekio vamz-
dynai bei tarpblokinių sandūrų 
(vadinamų „siūlių“) remontas. 
Dar kartą pabrėžiu, kad įmo-
nė neturi pinigų kreditams teik-
ti, prašome atidaryti kaupiamą-
sias sąskaitas.

Kita trumpa tema – tai vers-
lininkų atsiskaitymas už šiukš-
lių vežimą. Ne vienam save ti-
tuluojančiam garbiu verslinin-
ku reikia priminti žodžiu ir raš-
tu, paduoti į teismą, kad jis 
skolingas už šią paslaugą. Ma-
tosi, padorių liko vienetai, nes 
visi kiti subankrutavo, neišlai-
kydami konkurencijos su pi-
liečių nelegalia veikla, veiklos 

su verslo liudijimais, prekybos 
monstrais bei iš ES bei biu-
džeto lėšų išlaikomomis priva-
čiomis įmonėmis. Verslininkai 
verslininkais, bet už šiukšlių iš-
vežimą nesumokėjo ir TV7 te-
levizija, nors suma yra priteista 
teismo. Ir toliau nemoka. Kur 
toliau beeiti?

Ponai ir ponios skolinin-
kai, įmonių, bendrovių vado-
vai, būkit malonūs sumokėki-
te. Vasara – skolų grąžinimo 
metas. Ilgiau tokie tolerantiški 

būti negalime, pradėsime apie 
skolas kalbėti konkrečiai, atvi-
rai ir viešai.

Skolininkas pilietis, sko-
lininkas verslininkas, nežiū-
rint kam, ankstesniais laikais 
buvo smerkiamas visuome-
nės. Šiandien – vos ne didvy-
ris, nors kiekvienas toks yra 
bet kurios namo bendruome-
nės kenkėjas, nes už jo ir kitų 
skolininkų sąskaitas sumoka 
sąžiningi piliečiai per pakeltas 
kainas už prekę ar paslaugą.

nauja mada – už nieką nemokėti?

uab „Jonavos PasLaugos“ vadovui
Padėka

Dažnai tenka prašyti jūsų įmonės paslaugų, konsultuotis 
ir kt.

Esu dėkinga už kokybišką paslaugų atlikimą, už pakon-
sultavimą iškilusiais mums klausimais, problemų sprendimą.

Tenka dažnai bendrauti su padalinio vadovu p. Vytautu 
Stalioraičiu. Visada yra paslaugus, išklauso problemą, pata-
ria, padeda išpręsti. Ir tai padaro nedelsdamas.

Teko jau kelis kartus užsisakyti elektros tarnybos paslau-
gas. Elektrikų grupės vadovas nedelsiant suorganizavo dar-
bus. Dėl darbų atlikimo pretenzijų neturėjau. Darbai buvo at-
likti operatyviai, atlikus darbus sutvarkyta darbo vieta.

Bendrija turi reikalų ir su ekonomiste p.Vida, vyr.buhal-
terės pavaduotoja p. Diana, padalinio vadovu p.Ričardu, 
p.Antanu Augūnu.

Jokių nesklandumų bendraujant neiškilo, maloniai priima, ne-
delsiant sutvarko dokumentus ar padeda išspręsti problemas.

Esdu dėkinga šiems darbuotojams už jų atsakingumą, 
operatyvumą, kruopštumą, atliekant darbines funkcijas.

Pagarbiai,
Violeta Trimonienė
DNSB A.Kulviečio g. 15 namo bendrijos pirmininkė

Jav ir izraeLis PradėJo 
PasauLinį kibernetinį 

karĄ

Laikraštis „Washington Post“ 
rašo, kad informaciją naikinan-
tį kompiuterių virusą „Flame“ 
(„Liepsna“) drauge sukūrė JAV 
ir Izraelis.

Laikraštis kaip savo šalti-
nius nurodė „Vakarų pareigū-
nus“. Galingas virusas „Flame“ 
buvo aptiktas, kai Jungtinės 
tautos (JT) pastebėjo, kad iš Ar-
timuosiuose Rytuose esančių 
kompiuterių dingsta informa-
cija. „Washington Post“ rašo, 
kad kuriant šį projektą bendra-
darbiavo JAV nacionalinio sau-
gumo agentūra, Centrinė žval-
gybos valdyba (CŽV) ir Izrae-
lio kariuomenė. Pasak laikraš-
čio, projekto tikslas buvo sulė-
tinti Irano branduolinės progra-
mos vykdymą, sumažinti spau-
dimą imtis karinės intervencijos 
ir pratęsti diplomatijos bei sank-

cijų taikymo laiką.
Vėliau naujienų agentūra 

„Reuters“ pranešė, kad esami ir 
buvę Vakarų nacionalinio sau-
gumo pareigūnai informavo, 
jog JAV prisidėjo kuriant kom-
piuterių virusą. BBC nepavy-
ko šių pranešimų nei patvirtin-
ti, nei paneigti. Izraelio amba-
sada Londone atsisakė tai ko-
mentuoti.

„Flame“ buvo aptiktas ba-
landį, o vėliau Rusijos kovos su 
virusais kompanija „Kaspersky 
Labs“ pranešė, kad Irane buvo 
įvykdytos 189 kibernetinės ata-
kos, Izraelyje ir Palestinoje – 
98, o Sudane – 32.

„Washington Post“ citavo 
anonimu norėjusį likti buvusį 
aukštą JAV žvalgybos pareigū-
ną, kuris sakė, kad „Flame“ tiks-
las buvo paruošti dirvą kitokio 
pobūdžio slaptiems veiksmams.

Ekspertai „Flame“ ataką api-
būdino kaip „vieną sudėtingiau-
sių kada išaiškintų grėsmių“ ir 
teigė, kad tai – valstybinio ly-
gio atka.

Pagal „Respubliką“

XXI a. karai
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Dėmesio!
Poilsis arti jūros

Poilsio nameliai „Miglė“
Jūros g. 47, Šventoji

Pigiai išnuomojami nameliai 
(keturių, trijų, dviejų vietų) su 
virtuvėlėmis Mėguvos g. Po-
ilsiautojai aprūpinami pata-
lyne.

Išsami inf. tel.  
8-603 76114

Mini ekskavatoriaus  
nuoma. 

Vandentiekio, nuotekų,  
drenažo ir kt. trasų kasimas  
(galimas ir įrengimas).
Tel. 8 650 25235

REIKALINGI VAIRUOTOJAI SU SAVO AUTOMOBILIAIS

Jau dirbame! 
Atidaryta nauja moder-

ni veterinarijos klinika Jo-
navoje, Sodų g. 19 (buvęs 
„Jonapolis“). Atliekame dia-
gnostinius tyrimus, konsul-
tuojame ir gydome įvairių 
susirgimų atvejais.

Klinikos atidarymo  
proga taikomos įvairios 
nuolaidos iki liepos 1d.
Tel. 8-671 83043

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

UAB „Jonavos ranga“ parduo-
da 1889 m² gamybinei-komer-
cinei veiklai tinkantį pastatą. 

Galime parduoti dalimis (1121 
m² ir 768 m²). Pardavimo kai-
na 300Lt/m². Kreiptis telefonu 

8-698 75137.

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

KIETŲJŲ IR MINKŠTŲJŲ BALDŲ, 
ČIUŽINIŲ GAMYBA

Kokybiškai ir nebrangiai gami-
name nestandartinius ir standarti-
nius virtuvės baldus, vaikų, miega-
mojo baldus, spintas su stumdomų 
durų sistemomis, prieškambario bal-
dus ir kt.

Gaminame ir minkštuosius bal-
dus: dvigules lovas su eko odomis ar 

gobelenu, sofas-lovas, kampus,  čiužinius su kišeninėmis ar bo-
nelinėmis spyruoklėmis, antčiužinius iš viskoelastinės medžiagos.

NEMOKAMAS PROJEKTAVIMAS, 
PRISTATYMAS IR SUMONTAVIMAS.

Tel.+370-655-65453, abaldas.abaldas@gmail.com,  
www.abaldas.lt

PROFESIONALUS 
VESTUVIŲ,  

JUBILIEJŲ IR KITŲ 
ŠEIMOS ŠVENČIŲ  
VIDEOMONTAŽAS
Tel. +370 677 51319

Parduodami du vienas ša-
lia kito sklypai: 3,35 ha miš-
ko ir 0,80 ha žemės ūkio pa-
skirties (iškastas tvenkinys, 
sodas, pirtis, geras privažia-
vimas, trifazė elektra). 2,5 
km nuo miesto ribų. Kaina: 
100000 Lt. Galima derėtis 
arba kiti variantai). 

Tel. 8-671 70864

Remonto, rekonstrukcijos, 
statybos darbai.

Prekyba stogo dangomis. 
Stogų dengimas.

UAB „BROLIŲ STATYBA“
Tel. . +370 672 53167

reikalingi apdaili-
ninkai, dažytojai, vi-
daus angokraščio  

apdailininkai.
Kontaktinis asmuo: darbų 
vadovas, tel. 8 698 79438

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS

MIKROAUTOBUSUS.
Tel. 8-656 24178,  

info@autorider.lt
www.autorider.lt

Meno gaLeriJa
Nuo birželio 29 d veikia Dailės akademijos Kauno dailės fakul-

teto bakalaurų tapybos darbų paroda.

kuLtŪros centro FoJė
Kiekvieną sekmadienį 18 val. šokių vakarai „Kam per 30-ties“

Kas? Kur? Kada?

KAVINĖ  
„SVETAINĖ“ 
(J.Ralio g. 14,  

Jonava) 
kviečia paragauti ne tik 

lietuviškų, bet ir kiniškų pa-
tiekalų, pajusti japoniško 
sušio skonį, atšvęsti gimta-
dienį, vestuves, krikštynas.

RUOŠIA GEDULINGUS PIETUS
Paruoštus patiekalus bet kokiai progai 

gali atvežti į kliento pageidaujamą vietą.
Užsakymai priimami ir teikiama inf. 

tel. 8-349 52663

Kavinėje veikia  
šešios atskiros  

salės
Didelė ir patogi  

automobilių  
parkavimo aikštelė

ParduodaMi nauJos statybos butai MŪriniaMe 
naMe žeMaitės g. 11, JonavoJe.

Šiame name:
• KIEKVIENAME BUTE - ŠI-
LUMOS SUNAUDOJIMO APS-
KAITA;
• AUKŠTOS KOKYBĖS 
TRIUKŠMO BEI ŠILUMOS 
IZOLIACIJA; 
•  POŽEMINĖS AUTOMOBI-
LIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, 
IŠ KURIŲ PAKILIMAS LIFTU Į 
KIEKVIENĄ AUKŠTĄ;
DNB bankas siūlo išskirtines kredito sąlygas – iki 80 % 
buto vertės. Pasiūlymas galioja iki 2013 sausio 1 d.

BUTŲ SU DALINE APDAILA KAINA 1 kv.m – 1500 Lt
Išsamesnės informacijos teirautis tel: 8 698 75 137

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. 
Moka priedus. 
Sumoka iš karto. 

mob. 8 617 46151

kuLtŪros centras nuoširdžiai dėkoJa
PadėJusieMs suorganizuoti Metų renginį 

– tarPtautinį FoLkLoro FestivaLį „trys 
ratiLėLiu“ ir  Joninių šventĘ

GENERALINIAM ŠVENTĖS RĖMĖJUI:
AB „Achema“

PAGRINDINIAMS RĖMĖJAMS:
AB DNB bankui

UAB „Baldai Jums“
Parduotuvei SUPER NETO

INFORMACINIAMS RĖMĖJAMS
Dienraščiui „Lietuvos žinios“
Radijo stočiai „Radiocentras“

„Alio Jonavai“
„Naujienoms“

„Jonedai“

RĖMĖJAMS
Sveikatingumo centrui „Atgaiva Tau“ 

UAB „Baltasis pyragas“
Kavinėms: „Pavėsis“, „Aušrinė“, „Svetainė,  „Nijolė“,  

„Geltonas baras“.
„Turgaus kepyklėlei“, „101 kepyklėlei“, įsikūrusi par-

duotuvėje „Norfa“ Rimkuose
UAB „Egsta“, 
UAB „Edega“,

„Mineraliniams vandenims“, „Žaliajai krautuvei“,
Parduotuvėms „Senoji žuvinė“. „NORFA“ (Chemikų 

gatvėje) 

PARTNERIAMS
UAB „Jonavos paslaugos“

Jonavos rajono policijos komisariatui
UAB „Jonavos autobusai“

Jonavos politechnikos mokyklai
Klubui „Bočiai“

Meninės veiklos kolektyvams ir jų vadovams
Kultūros centro filialų darbuotojams

Jonavos miesto seniūnijai
Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir medikams

V. Kaziukoniui už raštininko vaidmenį
A. Kirvelevičiui už liaudies instrumentų parodą.

Modernaus folkloro grupei „Aisva“
AČIŪ!

kviečiaMe į žeiMių MiesteLio šventĘ
žeiMių dvaro sodyboJe

„tĘsiaMe tradiciJas“
Skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti

LiePos 6 dienĄ
04.00 – 09.00 Žvejų varžybos 
15.00 – 17.00 Paplūdimio tinklinio žaidynės
16.00 – 17.00 Šv. Mišios Žeimių bažnyčioje
18.00 PROGRAMA VAIKAMS
19.00 ŠVENTĖS ATIDARYMAS. (Meninės veiklos kolektyvų 
pasirodymai)
20.00 IŠKILMINGOJI DALIS (Konkursų - sodybų apžiūros, 
žvejų varžybų ir autentiškiausios sodybos - nugalėtojų apdova-
nojimai.)
21.00 Arvydo Vilčinsko koncertas.
22.00 Šokiai ir rateliai su „Sadūnais“
23.00 Atlikėjas Gediminas Januškevičius
23.30 Grupė „Shine“
23.50 Pilvo šokėjų šou 
24.00 ŠVENTINIAI FEJERVERKAI
24.15 Grupė „Shine“
24. 45 – 02.00 Naktišokiai 

Žeimių bendruomenės pirmininkas Bronislovas Liutkus
Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius


