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Aldona Skaisgirytė

Vasario pabaigoje Jona-
vos rajono savivaldybėje vy-
kusiame gamybiniame pasita-
rime, kuriame dalyvavo rajo-
ne veikiančių valstybinių bei 
biudžetinių įstaigų vadovai, 
administracijos direktorius 
Jonas Klemensas Sungaila 
Jonavos valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vir-
šininkės Dijanos Šutovienės 
paklausė: „Kiek rajone veikia 
neregistruotų mėsos perdir-
bimo įmonių?“.

„Mes ne STT ar policija, to-
kių duomenų neregistruoja-
me. Jeigu ką nors sužinosi-
me, imsimės priemonių“, - at-
šovė kontroliuojančios tarny-
bos vadovė.

„Jūsų darbuotojos pukiai, 
100 procentų, žino“, - nelega-
lių įmonių nebaudžiamumu 
piktinosi J. K. Sungaila.

Verslą kontroliuoJa 9 
tūkst. inspektorių

Užtat Jonavos valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkė noriai informavo apie 
tai, kad nuo gegužės 1 d. įsiga-
lioja nauja tvarka: gyvūnų au-
gintojai, norintys dalyvauti ke-
turkojų parodoje ar kitame ren-
ginyje, turės gauti vienkartinį 
leidimą.

Kovo 5 d. Ūkio ministrė Biru-
tė Vėsaitė susitiko su 43 verslą 
kontroliuojančių institucijų va-
dovais. 

Ministrės manymu, vers-
lo subjektus kontroliuojančios 
institucijos dažnai pačios neži-
no, kokius tikslus sau kelia, to-
dėl ne visų jų darbas efektyvus, 

o 9000 įvairių inspektorių Lietu-
vai yra aiškiai per daug.

„Suskaičiavome, kad Lietu-
voje verslui taikoma apie 350 
įvairių rūšių leidimų. Norime, 
kad šitų leidimų ir apribojimų 
būtų kiek galima mažiau“, - tei-
gė B. Vėsaitė. Pasak jos, minis-
terijoje yra sudaryta darbo gru-
pė, kuri, remdamasi oficialiais 
statistikos duomenimis, aiškin-
sis, kiek verslo įmonių ir jų kon-
trolierių buvo prieš dešimtme-
tį ir kaip tie skaičiai pasikeitę 
dabar. Viską išanalizavus, bus 
pateikti konkretūs pasiūlymai, 
kokiose verslo priežiūros sri-
tyse ar institucijose kontrolie-
rių gretas galima retinti. Pateik-
ti išvadas ir konkrečius pasiū-
lymus, kokius teisės aktus rei-
kėtų keisti, ministrė žadėjo šių 
metų pabaigoje.

nelegaliai Veikiantys 
niekam neužkliūVa

43 verslą kontroliujančios 
insitucijos su 9 tūkst. inspekto-
rių kontroliuoja ne ką kitą, o re-
gistruotas, dirbančias, mokes-
čius mokančias bendroves, in-
dividualias įmones, komandi-
tines bendrijas bei visas kitas 
oficialiai veikiančias verlo rūšis. 

Tačiau jokiai kontroliuojan-
čiai institucijai neužkliūva de-
šimtmečiais po nosimi dirban-
tys nelegalai, kurie sudaro rimtą 
konkurenciją oficialiai veikian-
čioms tos srities įmonėms ir iš-
kreipia pačią rinką. Ar tik pačių 
nekilnojamojo turto bendrovių 
reikalas, kad knibždėte knibž-
da nelegalūs tarpininkai, įvairūs 
sukčiai, dėl ko dažnai nukenčia 
pardavėjai, o šešėlis krenta ant 
oficialiai ir sąžiningai veikiančių 
bendrovių. Ne tik grožio srityje 

dirbančios bendrovės, bet ir kli-
entai (kam reikia) puikiai žino, 
kur mūsų mieste ne vieneri me-
tai kuo puikiausiai veikia nele-
galūs grožio salonai, net šunų 
kirpyklos. Sako, net ir vienas 
besireklamuojantis viešbutis 
dar neseniai neturėjo licencijos 
tokiai veiklai. Būtų galima var-
dinti ir vardinti Turbūt daugelis 
pasakytų, kad turbūt nerasi to-
kios veiklos srities, kurioje ne-
būtų ir nelegalų.

O kaip su nelegaliais ve-
žėjais? Tais, kurie turi nusipir-
kę vieną ar kelis mikroautobu-
sus, registruotus asmens var-
du, įkūrę ar neįkūrę įmonę, tei-
kia keleivių vežimo paslaugas, 
neturėdami transporto paslau-

gų veiklos licencijos, nemokan-
tys mokesčių ir t.t. Su tokiais 
konkurentais konkuruoti yra la-
bai sunku, o dažnai ir visai ne-
įmanoma. Transporto paslau-
gų veiklos licencijos išduoda-
mos griežtai, bet kas panorė-
jęs jos lengvai negaus. Lega-
liai dirbančios transporto įmo-
nės kiekviena sėdima vieta yra 
apdrausta. Jos garnatuoja savo 
turtu. Tokios bendrovės dide-
lius pinigus moka už draudimo 
polisus, už civilinės atsakomy-
bės draudimą. Toks draudimas 
labai reikšmingas keleiviams 
avarijos atveju. Tuo tarpu nele-
galui viso šito nereikia. Geriau-
siu atveju, jei būna apsidraudęs 
pigiausiu ne komercinės vei-

klos draudimu. Tiesiog stebina, 
kai nelegalų transporto paslau-
gas užsisako mokyklos ar kitos 
švietimo įstaigos ekskursijoms. 
Įvykus nelaimei kelyje, visos 
bėdos būtų suverstos autobu-
siuko vairuotojui, iš kurio, tur-
būt, nelabai ką išsireikalautum. 
Bet kam ta rizika ir toks abejin-
gumas? Vargu, ar vaikų tėveliai 
mokytojui ar mokyklos vadovy-
bei padėkotų už tokią surengtą 
ekskursiją ir jų sutaupytus ke-
lis litus. Prieš užsisakant auto-
busą, negi sunku pasidomėti, 
ar pasirinktas vežėjas turi tei-
sę verstis šia veikla. Visa infor-
macija apie teisėtai licencijuota 
veikla besiverčiančias įmones 
yra Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos tinklalapyje (Nuoro-
da: keleivinis transportas, licen-
cijuotos įmonės). Jei licencijuo-
tų įmonių sąraše nerasite jūsų 
pasirinkto vežėjo, vadinasi, jis – 

nelegalai kontroliuojančioms tarnyboms nerūpi
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260-ies Jonavos „Ne-
ries“ pagrindinės moky-
klos mokinių, mokyto-
jų ir tėvelių kolona, vedi-
na kūno kultūros moky-
tojo Sergejaus Jafimen-
kos (nuotr. pirmas iš de-
šinės), įveikusi 2 kilome-
trų trasą Žeimių, Vasario 
16-osios, Gėlių, Kauno, 
J.Ralio gatvėmis, tapo 
XXIV kartą surengto bė-
gimo „Obeliskas A. Kul-
viečiui – Jonava“ gau-
siausio ir darniausio ko-
lektyvo konkurso nuga-
lėtoja.

Visi bėgime dalyvavę 
šios mokyklos bendruo-
menės nariai apdovanoti 
šventės medaliais.

kokie didžiuliai reikalaVimai registruotai įmonei 
ir Jokių reikalaVimų sėkmingai Veikiančiai 

Šalia nelegaliai, nemokančiai Jokių mokesčių, 
pinigus dedančiai sau į kiŠenę. apVagiančiai 

kiekVieną mūsų ir saVo Valstybę. o, sVarbiausia, 
iŠkreipiančiai rinką ir kiekVieną rinkos dalyVį 

pastatančiai į nelygias Verslo sąlygas ir 
galimybes.
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laiko kaitalioJimus 
turėsime kentėti iki 

2016-ųJų

Vasaros laikas įvedamas 
kasmet paskutinį kovo sekma-
dienį trečią valandą nakties, 
laikrodžių rodykles pasukant 
viena valanda pirmyn. Šiemet 
naktį – iš kovo 30-osios į 31-
ąją. 

Kol kas Lietuva ir toliau gy-
vens pagal ES nustatytą sezo-
ninį laiką, nežinodama, ar lai-
ko sukiojimas tikrai naudingas 
ekonomikai ir kaip jis veikia 
sveikatą.

Vyriausybė, vykdydama 
Seimo pavedimą, buvo užsi-
mojusi atlikti tyrimą, kaip lai-
ko persukimas veikia žmones 
ir ūkį, tačiau toks tyrimas ar-
timiausiu metu nebus atlik-
tas, nes neatsirado agentū-
ros, kuri galėtų įvykdyti tokį 
užsakymą. Tyrimui buvo nu-
matyta skirti 12 tūkst. litų. At-
likus tokį tyrimą Lietuva pir-
mą sykį būtų turėjusi konkre-
čius atsakymus, aiškesniais 
parametrais paremtą nuomo-
nę dėl laiko keitimo ir svarių 
argumentų. Planuota, kad jei 
tyrimo rezultatai laiko kaita-
liojimui bus nepalankūs, ES 
valdininkų bus prašoma leis-
ti laiko Lietuvoje nekaitalio-
ti. Seimo kanclerio pirmasis 
pavaduotojas Remigijus Mo-
tuzas informavo, kad paskel-
bus viešą pirkimą atsirado tik 
viena tyrimą pasišovusi atlikti 
agentūra. Konkurso sąlygose 
buvo numatyta, kad agentūra 
privalėtų turėti poveikio tyri-
mų analizės patirties, tačiau ji 
tokios neturėjo. Dabar dėl ga-
limybės nepersukti laiko į ES 
Lietuva kreipsis tik 2016 m., 
kai Europos Komisija svars-
tys laiko persukimo klausimą 
iš naujo. Tyrimui numatytus 
tūkstančius planuojama skirti 
Lietuvos pasirengimui pirmi-
ninkauti ES. Premjeras Algir-
das Butkevičius žurnalistams 
teigė dar aiškinsiąsis, kodėl 
toks tyrimas neatliktas. "Jei-
gu yra toks pageidavimas, tai 
reikia padaryti. Tegul visuo-
menė žino, koks laiko sukio-
jimo poveikis", - sakė premje-
ras. Laikas Lietuvoje kaitalio-
jamas jau 10 metų. Paskuti-
nį kovo sekmadienį laikrodžių 
rodyklė pasukama valanda į 
priekį ir įvedamas vasaros lai-
kas, o paskutinį spalio sekma-
dienį jis atšaukiamas. Beje, ir 
be papildomo tyrimo jau aiš-
ku, kad laiko kaitaliojimas yra 
kenksmingas žmonių sveika-
tai. Deja, praėjusios kaden-
cijos Vyriausybei tai nepasi-
rodė svarbu. "Nuolat kaitalio-
jant laiką, biologinis ir astro-
nominis laikas ima nesutapti, 
sutrikdomas miego ir budru-
mo ritmas, dažnėja nuotai-
kos svyravimai, išryškėja lėti-
nis nuovargis, depresijos, ku-
rių ypač padaugėja pavasarį 
ir rudenį, t.y. jų pikai sutampa 
su sezoniniu astronominio lai-
ko keitimu", - dar prieš ketve-
rius metus buvo rašoma Vals-
tybinio psichikos sveikatos 
centro išvadoje. Beje, Seimas 
dar 2011 metų pavasarį priė-
mė nutarimą, kuriuo įpareigo-
jo Andriaus Kubiliaus Vyriau-
sybę kreiptis į Europos Komi-
siją su prašymu netaikyti Lie-
tuvoje sezoninio laiko, tačiau 
Vyriausybė į Europos Komisi-
ją nesikreipė, o ši savo ruožtu 
spėjo direktyvą dėl sezoninio 
laiko pratęsti iki 2016 metų.

Parengta pagal spaudą

tiesiog nelegalas. 
O kieno reikalas kovoti su 

turguje pardavinėjančiais abe-
jotinos kokybės vos už kelis li-
tus akinius, kuriems nereikia 
nei receptų, nei akių gydyto-
jų patikros, nei jokių kitų leidi-
mų? Tokie akiniai dažniausiai 
pardavinėjami be jokių koky-
bės sertifikatų, nekokybiški, su 
brokuotais, netinkamais naudo-
ti lęšiais („stiklais“). Žmonėms, 
panešiojusiems bent tris mė-
nesius tokius akinius, akių gy-
dytojai sako, jau šimtu procen-
tų prireikia akinių ir gydytojo pa-
galbos. Taigi, tokie prekeiviai 
ne padeda, o, atvirkščiai, ža-
loja žmogaus sveikatą. O kam 
tai įdomu ir rūpi? Kaip žinoma, 
medicinos prekėmis, tarp jų ir 
akiniais, kaip ir vaistais, turguje 
negalima prekiauti. Beje, turgu-
je, ne tik galima nusipirkti aki-
nius, bet ir juos pasigaminti – 
tereikia pateikti receptą. Ir jokių 
problemų, jokių įmonių kūrimo 
su dešimtimis leidimų, patikrų 
ir higienos pasų. O su preten-
zijomis ir nusiskundimais jau 
dažniausiai atkeliauja į oficialiai 
veikiančias optikos įstaigas.

Be standartinių kiekvienai 
įmonei pradėti reikalingų leidi-
mų bei dokumentacijos, ką pri-
valo turėti įmonė, užsiimanti 
optikos veikla, klausiu seniau-
sios, penkiolika metų, Jonavo-
je veikiančios uždarosios akci-
nės bendrovės „Sonineta“ di-
rektorės Irenos Žotkevičienės. 
Pirmiausia, Valstybinės akre-
ditavimo sveikatos priežiūros 

veiklai tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsau-
gos ministerijos licenciją, „So-
nineta“ turi ir šios institucijos iš-
duotą įstaigos asmens sveika-
tos priežiūros licenciją užsiim-
ti II lygio medicinos pagalbos 
ambulatorine gydytojo specia-
listo oftalmologo veikla. Antra, 
higienos pasą, kuris kiekvie-
nais metais naujai išduoda-
mas. Trečia, medicinos prietai-
sų aprobavimo pažymėjimus 
(kiekvienas prietaisas turi būti 
praėjęs patikrą). Ketvirta, elek-
troninės aparatūros sertifikavi-
mo centro bandymų protokolą 
(privalomas visiems, gamina-
tiems akinius). Penkta, korek-
cinių akinių gamybos techninę 
dokumentaciją. Šešta, medici-
nos apratūros techninio aptar-
navimo dokumentaciją. Sep-
tinta, kiekvienais metais pri-
valoma apsidrausti Sveikatos 
priežiūros įstaigų civilinės at-
sakomybės už pacientams pa-
darytą žalą draudimu (kas ža-
loja, o kas privalo draustis?). 
Užteks vardinti, nes net sunku 
suvokti visų reikalavimų pava-
dinimus. Be to, bendrovę kie-
kvienais metais kruopščiai ti-
krina Visuomenės sveikatos 
centras, ar ši atitinka visus mi-
nėtus kriterijus, turi leidimus ir 
reikiamą dokumentaciją. 

Turbūt patys suprantate, 
kad yra skirtumas, dar ir koks, 
tarp optikos salono ir turgaus 
prekeivio, pardavinėjančio aki-
nius. 

Kaip ir daugelis žinome, ko-
kie didžiuliai reikalavimai ofici-
aliai veikiančiai mėsos perdirbi-

mo įmonei. Ir jokių reikalavimų 
sėkmingai veikiančiai šalia ne-
legaliai, nemokančiai jokių mo-
kesčių, pinigus dedančiai sau į 
kišenę. Apvagiančiai kiekvieną 
mūsų ir savo valstybę. O svar-
biausia, iškreipiančiai rinką ir 
kiekvieną rinkos dalyvį pasta-
tančiai į nelygias verslo sąlygas 

ir galimybes.
Iš to galima galima daryti iš-

vadą - oficialiai veikantis vers-
las mūsų valstybėje tarsi podu-
kros vietoje: ne tik nemylimas, 
bet ir visąlaik ujamas. Šešėlinis 
verslas, kaip rodo pavyzdžiai, 
tarsi valstybės užantyje – ir šil-
ta, ir ramu.

nelegalai kontroliuojančioms tarnyboms nerūpi
Nukelta į 2 psl.

komentaras:

Edmundas Gedvila
Jonavos r. verslininkų-
darbdavių asociacijos 
prezidentas

Versle jau nuo 1996 metų. 
Jonavos r. smulkiojo ir vidu-
tinio verslo asociaciją įkūriau 
1997-aisiais. Tiesa, ji susijun-
gė su vėliau įkurta verslinin-
kų-darbdavių asociacija ir šiuo 
metu veikia kaip viena. 

Verslo peripetijas žinau pui-
kiai, net dar egzistuojant So-
vietų Sąjungai, kuris turėjo 
progą pradėti plėstis bebyrant 
valstybei „ant molinių kojų“. 
Tuo metu verslas „prasidėjo“ 

nuo valstybinių įmonių steke-
nimo ir valstybinio turto grobi-
mo. Ir dabar „geriausi“ kai ku-
rie verslininkai – dažniausiai 
pripuolantys prie valstybės ar 
savivaldybių biudžetų. O šiaip 
verslas buvo visa to žodžio 
prasme naikinamas. 1993-
1999 m. masiškai buvo regis-
truojamos individualios įmo-
nės, uždarosios akcinės ben-
drovės - daug kas norėjo tap-
ti verslininkais. Deja, tūkstan-
čių žmonių norai neišsipildė. 
Taip vadinami „verslo rėmė-
jai“ - mūsų išmaningieji visų ly-
gių politikai, tūkstančiai beraš-
čių šioje srityje klerkų ir valdi-
ninkų sunaikino verslo vysty-
mosi sąlygas (įstatymais, po-
įstatyminiai aktais). Sunaiki-
no visa to žodžio prasme – net 
ir žmogaus norą ko nors imtis 
ne tik versle. Galima prisimin-
ti „žiaurias akcijas“, nukreiptas 
prieš verslą, išskirtinių sąlygų 
prekybos centrams sudarymą, 
sudėtingas sąlygas įregistruoti 
įmonę, o dar sudėtingesnes ją 
išregistruoti. Veiklos ribojimas 

pasireiškia ne tik darbe. Štai 
reikia perregistruoti mūsų aso-
ciacijos įstatus, tai susidūriau 
su problemomis, didesnėmis 
negu norint įregistruoti įmo-
nę. O čia juk visuomeninė or-
ganizacija. Tūkstančiai valdi-
ninkų, kurių gretos papildomos 
po rinkimų į Seimą arba savi-
valdybės tarybą, pirmiausia 
turėtų įrodyti, kad jie išvis rei-
kalingi. Ir vietoj to, kad suda-
rytų sąlygas verslui, bent jau 
jam netrukdytų, vyksta priešin-
gas veiksmas, o dar pagalvo-
kime apie visišką kompetenci-
jos stoką šioje srityje.

Jų verslo rėmimas pasireiš-
kė ir patentų (dabar verslo liu-
dijimų) išdavimo nepagrįstu 
rato išplėtimu. Registruota įmo-
nė negali konkuruoti su žmo-
nėmis, nemokančiais mokes-
čių tokiame pačiame lygmeny-
je kaip verslo įmonės iš vienos 
pusės, iš kitos – ar turėdami 
verslo liudijimą gerai žino apie 
socialines garantijas, kurios jų 
laukia sukakus pensiniam am-
žiui, atsitikus nelaimei ir t.t. Ne-

galima gyventi šia diena.
Sakyčiau, vieni iš žiauriau-

sių verslo smogikų yra nelega-
lai. Nežinau verslo srities, ku-
rioje jų nebūtų. Tiesiog nelega-
liai dirba tūkstančiai žmonių vi-
sose sferose. Kas juos kontro-
liuoja? Atsakau, prisiimdamas 
visą atsakomybę už savo pa-
reiškimą. Niekas. Ir svarbiau-
sia, kad niekas ir nesiruošia 
kontroliuoti pagal savo institu-
cijos pavadinimą. Ponios ir po-
nai, kontroliuojantys, žino tik 
registruotų įmonių adresus ir 
smaugia pastaruosius, o kad 
laikraščiuose, ant durų, stul-
pų tūkstančiai nelegalių pasiū-
lymų – juos nedomina. Jiems 
per sunku pakelti užpakalius ar 
duoti bent šiek tiek darbo sme-
genėlėms. Nesimato perspek-
tyvų, kad kas nors pasikeistų į 
gerąją pusę bent kokioje srity-
je, tarp jų ir versle.

Mus valdo, rašo įstatymus, 
juos priima pakankamai jauni 
beraščiai, susireikšminę savo 
pareigomis (neužsidirbtomis nei 
žiniomis, nei darbu) individai.

Jolanta Mačiulienė
Lietuvos kirpėjų ir grožio 
specialistų asociacijos 
prezidentė

Viskas, ką sumano mūsų 
valdininkai, vienaip atrodo su-
rašyta ant popieriaus, o realia-
me gyvenime viskas šiek tiek 
kitaip. 

Kodėl niekas iki šiol ne-
sprendžia įsisenėjusių bėdų 
– dėl kvalifikacijų priežiūros, 
mokesčių sutvarkymo. Pas-
laugų įstatymas dešimtmečius 
guli nugrūstas į stalčius.

Aš pati dirbu kirpėja jau 24 
metus ir, mano supratimu, tai, 
kas yra dabar padaryta Lie-
tuvoje, kai bet kam leidžia-
ma nusipirkti verslo liudijimą ir 
teikti paslaugas, diskredituo-

ja ir pačią profesiją, ir dirban-
čiuosius ir nėra saugu žmo-
nėms, kurie tomis paslaugo-
mis naudojasi. Mano salonas 
yra uždaroji akcinė bendrovė, 
samdau darbuotojus, moka-
me visus mokesčius. Bet aso-
ciaciją pasiekia žinios, kad kir-
pėjos nuo inspektorių bėga 
iš salono palikusios klientus. 
Bėga, nes daug kas neperka 
tų verslo liudijimų. Tai kokia 
čia sistema? Nenoriu lipdy-
ti etikečių, bet, manau, žmo-
nės būtų labiau patenkinti, jei-
gu būtų įdarbinami už minima-
lų atlyginimą, o paskui, jei leis 
darbo rezultatai, dar ir kokį 
priedelį gautų. O su tuo verslo 
liudijimu kirpėja nė susirgti ne-
gali, sugalvojusi vaikelį gimdy-
ti, jokių socialinių garantijų ne-
gauna.

Apie kvalifikacijų pripažini-
mą valdžios vyrai nieko nenori 
girdėti. Aiškina, kad laisva rin-
ka pati atsirinks, kas yra kas. 
Bet kai kas nors negera nu-
tinka, tada prisimenama aso-
ciacija, pasipila skambučiai. 
Nėra normalu, kad žmogus, 
susimokėjęs pinigus, gali gau-
ti nekokybiškas paslaugas, ir 
manau, kad valdžia privalo tai 
sureguliuoti.

meistras į namus
Tel.: 8-349 60570,
mob. 8-615 47758

JONAVOS R. 
Verslininkų-

darbdaVių asoCiaCiJa

Jonavos r. merui Min-
daugui Sinkevičiui

Jonavos r. savivaldy-
bės tarybai

dėl Verslo skatinimo

Jau daugiau kaip du de-
šimtmečiai įvairaus lygio val-
dininkai bei tautos išrinktie-
ji „pergyvena“ dėl smulkiojo 
ir vidutinio verslo gyvybingu-
mo bei plėtros. Deja, išsky-
rus „fiks“ idėjas, per du de-

šimtmečius toliau nepaženg-
ta, o ir toliau imituojamas pa-
našus susirūpinimas.

Įkurtos institucijos to-
kios kaip Všį verslo infor-
maciniai centrai, inkubato-
riai bei kitos parodė, kad 
įvardinti ir neįvardinti kon-
sultantai nesugeba patys 
net užsidirbti pinigų savo 
išlaikymui, o tik melžia sa-
vivaldybių bei valstybių 
biudžetus.

Jonavos r. verslininkų – 
darbdavių asociacija siūlo 
smulkiajam, vidutiniam bei 
stambiajam verslui skatinti 
šias priemones:

1. Atleisti įsikūrusią savi-
valdybės teritorijoje individu-
alią įmonę vienerius metus, 
o uždarąją akcinę bendro-
vę – dvejus metus nuo mo-
kesčių (savivaldybės kom-
petencijos ribose).

2. Suformuoti prie AB 
„Achema“, Rukloje, Upnin-
kuose sklypus bei paskelb-
ti tarptautinį konkursą dėl 
stambių gamybinių (ne san-
dėliavimo) įmonių statybos, 
atleidžiant jas nuo mokesčių 
penkerius metus (savivaldy-
bės kompetencijos ribose).

Prezidentas                                                    
Edmundas Gedvila
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nekilnojamojo ir  
kilnojamojo turto varžytynės 

– tik internete
Jau trečias mėnuo, 

kai įsigaliojo nauja tur-
to pardavimo iš varžy-
tynių tvarka – varžyty-
nės vykdomos inter-
nete, jose galima daly-
vauti nuotoliniu būdu. 
Informacija apie visą 
iš varžytynių parduo-
damą turtą skelbiama 
tik specialiame inter-
neto portale E-varžy-
tynės. Tikimasi, kad 
ekonomiškesnė, pa-
togesnė turto įsigiji-
mo forma išplės daly-
vių ratą ir bus parduo-
dama daugiau išvar-
žomų daiktų. Proce-
sas taps maksimaliai 
skaidrus, kadangi ne-
beliks jokių galimybių 
dalyviams slapta su-
sitarti ir dirbtiniu būdu 
mažinti kainą. 

Žmonės, įpratę rasti parduodamą nekilnojamąjį ir kilnoja-
mąjį turtą laikraščiuose, daugelis dar nežino apie varžytynių 
pasikeitimus. 

Skaitytojų pageidavimu - kaip tapti elektroninių varžytynių 
dalyviu ir kaip jos vyksta - „Jonedos“ pokalbis su antstole 
Ramune Mikliušiene

Kaip informavo Kauno teri-
torinės darbo biržos Jonavos 
skyrius, Jonavos rajone už-
registruota daugiau nei keturi 
tūkst. bedarbių. Tai sudaro 15,3 
proc. darbingo amžiaus gyven-
tojų rajone.

Tarp seniūnijų daugiausia 
bedarbių užregistruota Ruklos 
seniūnijoje – net 25,4 proc., ma-
žai ką atsilieka Upninkų – 24,3 
proc., Šilų – 23,3 proc., Kulvos – 
19,9 proc., Bukonių – 18,5 proc. 
Mažiausiai bedarbių Jonavos 
seniūnijoje – 12,8 proc.

„Bedarbių daugiau kaip 4 
tūkst., o statybų bendrovės ne-
randa pagalbinių darbininkų“, 
– stebėjosi rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius 
J. K. Sungaila. Jo nuomone, 

nenoras dirbti tiesiogiai susi-
jęs su socialinių pašalpų mokė-
jimu. „Matyt pašalpas gauna ir 
tie, kurios jiems visai nepriklau-
so. Nuo to viskas ir prasideda“, 
- nenoro įsidarbinti priežastį nu-
rodė Savivaldybės administra-
cijos vadovas.

Jonavos priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 
Viktoras Kolesnikovas skun-
dėsi, kad trūksta 8 ugniage-
sių gelbėtojų. Pasak viršinin-
ko, atranka į tarnybą atlieka-
ma Vilniuje, pretendentams 
keliami dideli fizinio pasirengi-
mo reikalavimai. „Iš 13 siųstų 
jaunų vyrų – tik vienas atitiko 
keliamus reikalavimus“, - sakė 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos vadovas.

bedarbių daug – dirbti nėra kam 

Dėl Lietuvos Respublikos 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalo įstatymo ir Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos patvirtintų poįstatymi-
nių teisės aktų nuostatų įgyven-
dinimo nuo šių metų iš vartoto-
jų pradedamos rinkti lėšos, ku-
riomis bus finansuojamas su-
skystintų gamtinių dujų termina-
lo statybos projektas.

Dėl valstybės institucijų pri-
imtų sprendimų tarifas didėja 
4,5 ct/ m3 (be PVM) suskystin-
tų gamtinių dujų terminalo sta-
tybos darbams finansuoti.

Kaip informavo AB „Jona-
vos šilumos tinklai“ direktorius 
Alfredas Sadzevičius, nuo kovo 
1 d. brangsta šiluma ir Jona-
vos rajone. „Nuo kovo mėne-
sio pereiname į kitą apmokė-
jimo metodiką. Priversti didin-
ti šilumos kainą dėl suskystin-
tų dujų terminalo statybos. Jei 
iki šiol už 1000 kubinių metrų 
dujų transportavimą mokėjo-
me 50 litų, tai dabar mokėsime 
120 litų“, - šilumos kainos pa-
brangimo vartotojams priežas-
tį įvardino“Jonavos šilumos tin-
klų“ direktorius.

Anot A. Sadzevičiaus, labai 
nusiminti nereikėtų, kadangi 
prasideda pavasaris. Be to, jau 

kovo 5 dieną Girelės katilinėje 
buvo užkurtas 10 MW biokuro 
katilas paleidimo, derinimo dar-
bams atlikti. Planuojama, jei-
gu viskas bus gerai, naujasis 
objektas kovo pabaigoje turėtų 
būti pradėtas eksploatuoti. Jis 
veiktų ir vasarą, todėl šildymas 
biokuru sudarytų maždaug 43 
proc. bendro metinio Jonavos 
šilumos kiekio, pateikiamo gy-
ventojams. O vasarą dujų pri-
reiktų tik Rukloje ir vadinamojo-
je Miškų urėdijos gyvenvietėje.

Šiais metais AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ tikisi su Lietu-
vos aplinkos apsaugos investi-
cijų fondo finansine parama Gi-
relės katilinėje pastatyti dar du 
po 5 MW galios biokuro katilus. 
Viliamasi, kad, gamtines dujas 
pakeitus biokuru, šilumos kaina 
jonaviečiams ne tik stabilizuo-
sis, bet ir mažės.

„Ateinantį žiemos sezoną 
šildymas biokuru sudarys 83 
proc. viso „Jonavos šilumos tin-
klų“ pagaminamo metinio kie-
kio“, - garantavo akcinės ben-
drovės, gaminančios ir tiekian-
čios rajono gyventojams šilu-
mos energiją, direktorius A. Sa-
dzevičius.

„Jonedos“ inf.

kiekVienas finansuosime suskystintų duJų 
terminalo statybą

Feliksa Žentelienė

Apie tai, kaip „padeda“, kažkada 
viename straipsnyje rašė Vilniaus 
universiteto rektorius a. a. Rolandas 
Pavilionis. Citata: „Įpratintas vartoti 
ėdalą, ėdalo ir tereikalaus. Gimęs ir 
augęs kalėjimo kameroje ir laisvėje 
ieškos grotų. Ir mankurtais tampa-
ma nejučiomis, netgi prieš savo va-
lią – tereikia sėkmingų pratybų“.

O tų pratybų dabar pilna žinias-
klaida, nuolat ir per prievartą pilsty-
dama į jaunų žmonių protus savo 
„ėdalą“, prisotintą smurto, sekso, 
žudynių, posakių bjaurasties, nuo-
gų užpakalių – ko tik nori, tik ne 
to, kas dorovinga, kilnu, sąžininga, 
etiška.

Pedagogų armijai pripaišoma 
ypatinga atsakomybė – ugdyti jau-
nąją kartą Lietuvos elitu. Visais lai-
kais ištisus šimtmečius formavo-
si asmenybės ugdymo principai ir 
visiems kaip du kart du buvo aiš-
ku, kad mokykla viena nepalieka-
ma tame kelyje. Dabar gi akivaiz-
du, kad mokykla ir žiniasklaida eina 
skirtingais keliais. Valstybei taip pat 
privalėtų rūpėti kuo nuodijami jaunų 
žmonių protai.

Pedagogai su savo auklėjimu 
nustumti į pašalį. Juk ypatingas ry-
šys ir vieningi tikslai turi sieti ketu-
ris komponentus: šeimą, mokyklą, 
visuomenę ir valstybę. Jei to nėra, 
žlunga dvasiniai valstybės pamatai, 
kad ir kokie jie bebūtų stiprūs eko-
nominiais požiūriais. Tą ir turime, tą 
ir girdime kiekvieną dieną: dėl afe-
rų griūna bankai, bujoja korupciniai 
ir kontrabandiniai mastai ir t.t., ir t.t.

Triumfuoja beverčiai filmai, ku-
rių gausybė kaip skudurų rinkoje, 
ekranai ir internetų puslapiai pri-

kimšti įvairiausio šlamšto – pamo-
kų: kaip žudyti, žaginti, apipilti krau-
jais... Pvz., kaip iššaudyti visus ka-
reivėlius, kaip staiga apvogti ir t.t. 
Ir apie visa tai tarti žodžius tapo 
taip paprasta kaip bandeles valgy-
ti su didžiausiu apetitu ir pasimėga-
vimais. Tokia vaizdų ir žodžių lais-
vė, kad „Neduok, Dieve, tokios lais-
vės!“, - sakė žinomas Europos poli-
tikas Helmutas Kolis.

Štai važiuojame autobusu iš 
Bukonių į Jonavą. Vienas jaunuo-
lis, gal koks devintokas, per visą 
autobusą, pilną žmonių, rėkia gale 
sėdinčiai mergaitei: „Aš tave šian-
dien išpy...!“ Visi pašiurpsta. Koks 
nebaudžiamumas! Kitą kartą auto-
buso viduryje stovi gal keturiolikme-
čių porelė ir lūpomis čiulpiasi, o vai-
kinukas užkiša ranką už jos džinsiu-
kų žemyn iki pat... Panašių pavyz-
džių begalė. Mūsų laikais galėtume 
žemėn prasmegti nuo tokio vaizde-
lio. Dabar tai natūralu.

O viso to „mokytojai“ – tokie 
ekranų kultūros „asai“ ir „žvaigž-
dės“ kaip Algis Ramanauskas-
Greitai. Buvęs Tėvynės Sąjungos 
– Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos Vilniaus miesto savivaldy-
bėje tarybos narys ir, berods, kan-
didatas į Seimo narius. Tik pasku-
tinė šiukšlė gali šlykščiausiais žo-
džiais išvadinti premjerą, tautos iš-
rinktą, jo paties kolegą žurnalistą 
A. Račą... Pasirodo, jis turi net tris-
dešimt tūkstančių internetinių ger-
bėjų, ir net išsilavinusių studentų 
laikomas didžiausiu autoritetu!

Žiniasklaidos atstovai disku-
sijoje šiais klausimais pateikė iš-
vadą: taip elgtis yra žmonių teisė, 
mat, ekranai atspindi gyvenimą. 
Bet ar gyvenimas tik mėšlas? Latvi-
jos Nepriklausomybės Akto signata-
ras, keturis kartus išrinktas į Seimą, 
kompozitorius I. Kalninis pateikė 
tokį komentarą: „...tik akli nemato, 
kad liūdnai pagarsėjusi geležinė už-
danga labiau saugojo mūsų sąmo-
nę nuo tų srutų, kurios dabar dos-
niai pilamos ant mūsų iš Vakarų klo-
akos ir kaip cunamis griauna mūsų 
dvasinę kultūrą, kurią tauta statė 
tūkstantmečius...“. Tat gal išverski-
me tą žiniasklaidą iš išvirkščiosios į 
gerąją pusę – dvasinę, kuri jaudin-
tų sielas ir protus, smerktų blogį ir 

aukštintų gėrį?
Laisvė be ribų – kvailybė, griau-

nanti valstybę. Šiandieną matome 
aiškų moralinių ir etinių normų iš-
sigimimą. Sąžinės degradacija aki-
vaizdi. Materialiniais pokyčiais pa-
siekta labai daug, bet doroviniu at-
žvilgiu – visiškas nuosmukis. Jei po-
litikai tai toleruoja, vadinasi, jauno-
sios kartos ugdymo procese neda-
lyvauja – parama švietimui tik ma-
terialinė.

Kaip elgtis mokytojams, kai mo-
kinys meta ant akių sudraskytą ra-
šinį: „Ką, man dvejetą rašysi, eik tu 
na...“ Arba: „Pasitrauk, nes kai pa-
leisiu spermą“. Mokytoja nepasime-
ta ir atsako: „Tavo galvoje tikrai tik 
sperma...“. Dar: „Pirma pačiulpk, 
paskui reikalauk!” Tai iš Jonavos 
mokytojų pasakojimų. Argi ne Ra-
manausko-Greitai internetinės pa-
mokos? Pabandyk kokias nors nuo-
baudas taikyti – pats nukentėsi, to-
dėl toleruojama. Bent jau kaip anais 
laikais elgesį vertinti - ne, mat, „as-
menybę įžeisi, jų teisės“. Taip ir išsi-
ugdo bedvasė „moralė“.

Pasidarė kažkaip keista literatū-
ros ar kitose pamokose, pasitaikius 
progai, skirti laiko dorovinių vertybių 
ar elgesio etikos analizei, kas anks-
čiau būdavo privaloma. Dabar daž-
niau kalbama apie apsisaugojimo 
priemones, vedybinę laisvę... (Re-
zultatas tas, kad Lietuvoje šiandien 
apie 11 tūkstančių vaikų, netekusių 
tėvų globos!) Ir mokiniams tik nusi-
spjaut į tokias pamokėles, nes vi-
suomeniniame gyvenime jie mato 
visai ką kita. Sako, kad kai kurios 
mamytės, jei dukrelėms pasirodo 
moteriškumo požymiai, tai ir prezer-
vatyvų įdeda į kišenytes...

Darželinukai jau renkasi mo-
kytoją kaip prekę lentynoje (mat, ir 
pas mus atėjo europietiška pasirin-
kimo laisvė!), kurios sijonėlis trum-
pesnis, iškirptė didesnė, blakstie-
nos įspūdingesnės… O pagyvenu-
sioms, apkūnesnėms pedagogėms, 
su patirtimi ir stažais – kas lieka nuo 
“pirkėjų stalo”.

Dabar tokie laikai atėjo. Mokyto-
jus be baudžiamumo galima tujinti, 
žeminti, pasiųsti… O mūsų, jau išei-
nančios karto gyvenime, žodis Mo-
kytojas buvo šventas, tolygus Moti-
nai ir Tėvui. Toks ir liko.

ar žiniasklaida padeda mokyklai?
Žvilgsnis

Kaip informavo Jonavos r. sa-
vivaldybės ryšiams su visuomene 
specialistė Kristina Lukoševičiūtė, 
kovo 6-ąją įvyko Saugaus eismo 
komisijos posėdis, kuriame daly-
vavo ir du Birutės gatvės (6-ojo 
ir 8-tojo namų) gyventojai. Žmo-
nės skundėsi, kad daug proble-
mų jiems kelia vienos krypties eis-
mas Birutės gatve: nepatogu grįž-
ti į namus iš Kauno pusės - reikia 
apsukti lanką; Panerių g. ties siu-
vykla dažnai stovi daug automobi-
lių, kuriuos apvažiuoti sunku, nes 
eismas čia intensyvus. Gyventojai 
prašė, kad eismas vėl būtų dvipu-
sis ir kaltino komisiją, neva vien-
pusis eismas padarytas pildant 
vieno Birutės g. 4- tojo namo gy-
ventojo norą. Paprašiusi konkreti-
zuoti, komisija atsakymo nesulau-
kė.

Saugaus eismo komisijos pir-
mininkas Gintautas Brukas tei-
gė, kad vienpusis eismas Birutės 
gatve pasiteisino, be to, pagerė-
jo automobilių parkavimo sąlygos. 
Tad nutarta nepritarti gyventojų 
prašymui.

Kauno gatvės gyventojai pa-
geidavo palikti rekonstrukcijos 
metu buvusį dvipusį eismą, įren-
giant sustoti draudžiantį žen-
klą porinių namų gatvės pusė-
je. Prašymą motyvavo tuo, kad, 
jei bus vienpusis eismas, taps la-
bai sudėtinga iš Kauno g. patek-

ti į J.Ralio gatvę, ypač piko metu.
Komisija ir šiam prašymui ne-

pritarė, nes, jos manymu, iš Kau-
no g. pasukti į J.Ralio g. yra pa-
togiau esant vienpusiam eismui. 
Be to, ateityje planuojama (jei bus 
galimybė) įrengti aikštelę, kuri su-
jungs Klaipėdos g. su Kauno ga-
tve.

Ąžuolų g. 6-ojo namo gyvento-
jas skundėsi, kad mašinomis už-
statomas įvažiavimas į kiemą, to-
dėl dažnai kyla konfliktai su kai-
mynais. Pasiūlyta tokiu atveju 
kviesti policijos pareigūnus: blo-
kuojantys įvažiavimą automobiliai 
bus nutempiami. 

Pernai gruodžio mėnesį gau-
tas Ragožių k. seniūnaitės prašy-
mas dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo 
Jonavoje, Žeimių gatvėje, ties au-
tobusų stotele „Šviesos gatvė", iš-
spręstas teigiamai: VĮ „Kauno re-
giono keliai" pritarė pėsčiųjų perė-
jos įrengimui šioje vietoje, tai turė-
tų būti padaryta iki šių metų gegu-
žės 31 d.

Šilų seniūnijos seniūnė krei-
pėsi dėl greičio ribojimo įrenginių 
respublikinės reikšmės kelyje Jo-
nava – Bukonys (Praulių kaime, 
Dvaro g. ties 22-uoju namu); ra-
joninės reikšmės kelyje Markutiš-
kiai – Piliakalniai (Panoterių mstl., 
P.Vaičiūno g. ties 34-uoju ir 37-
uoju namais) bei vietinės reikš-
mės kelyje Praulių k. (Šviesos 

g. ties 14-uoju ir Žaliojoje g. ties 
7-tuoju namais). Saugaus eismo 
komisija rekomendavo dėl respu-
blikinės ir rajoninės reikšmės kelių 
seniūnijai kreiptis į VĮ „Kauno regi-
ono keliai". Dėl greičio slopinimo 
įrenginio vietinės reikšmės kelyje 
- komisija tam pritarė, bet jį seniū-
nija turės įrengti savo lėšomis.

Trijų greičio slopinimo įrengi-
nių prašoma ir Ragožių kaime. 
Sprendimas kol kas nepriimtas: 
su Kulvos seniūnu patikslinus mi-
nėtą prašymą, jį reiks siųsti Jona-
vos kelių tarnybos viršininkui An-
tanui Liegiui.

Kosmonautų g. 14-ojo namo 
gyventojas atkreipė Saugaus eis-
mo komisijos dėmesį į Kosmonau-
tų g. prie šio namo esančią ištisi-
nę kelio skiriamąją liniją, dėl ku-
rios draudžiama sustoti. Taip pat 
siūlė šioje vietoje, esant siaurai 
Kosmonautų gatvei, apriboti auto-
mobilių greitį iki 40 km/val. Komi-
sijos nuomone, daryti pakeitimus 
netikslinga, o mieste ir taip, esant 
ribotam (50 km/val.) greičiui, pra-
šomas ženklas didesnės įtakos 
eismo saugumui neturės.

Posėdžio metu diskutuo-
ta, kaip reikės organizuoti eis-
mą vasarą uždarius remontui se-
nąjį tiltą per Nerį, taip pat dėl 
greičio ribojimo ženklų Fabriko, 
J.Basanavičiaus g., Ukmergės ke-
lyje, kitais klausimais. 

ką šį mėnesį nutarė saugaus eismo komisija?

Nukelta į 7 psl.
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savivaldybė informuoja

Užs. Nr. 11

Valstybės garantuojama tei-
sinė pagalba apima pirminę tei-
sinę pagalbą ir antrinę teisinę 
pagalbą.

Jonavos rajono savivaldybė-
je yra teikiama pirminė teisinė 
pagalba - tai teisinė informacija, 
teisinės konsultacijos, dokumen-
tų, skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, išskyrus procesinius 
dokumentus, rengimas. Taip pat ši 
pagalba apima patarimus dėl ginčo 
sprendimo ne teismo tvarka, veiks-
mus dėl taikaus ginčo išsprendimo 
ir taikos sutarties parengimą.

Valstybės garantuojamos pir-
minės teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės biudže-
to.

Pirminė teisinė pagalba teikia-
ma visiems Jonavos rajono savi-
valdybės teritorijoje gyvenantiems 
fiziniams asmenims, pateikus as-
mens tapatybę ir gyvenamąją vietą 
patvirtinančius dokumentus.

Pirminė teisinė pagalba netei-
kiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausi-
mu buvo suteikta išsami advokato 
konsultacija ar yra akivaizdu, kad 
jis tokią konsultaciją gali gauti nesi-
naudodamas valstybės garantuo-
jama teisine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo teisių ir teisėtų interesų, iš-
skyrus atstovavimo pagal įstatymą 
atvejus.

Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė yra ne ilgesnė kaip viena va-
landa. Pirminės teisinės pagalbos 
trukmė gali būti pratęsta savivaldy-
bės vykdomosios institucijos arba 
jos įgalioto asmens sprendimu.

Asmuo dėl pirminės teisinės 
pagalbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Antrinė teisinė pagalba - 
tai dokumentų rengimas, gyny-
ba ir atstovavimas bylose, įskai-
tant vykdymo procesą, atstova-
vimas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. Be to, ši teisinė pa-
galba apima bylinėjimosi išlaidų 
bylose, išnagrinėtose civilinio pro-
ceso tvarka, su bylos nagrinėjimu 
administracinio proceso tvarka su-
sijusių išlaidų ir su baudžiamojo-
je byloje pareikšto civilinio ieškinio 
nagrinėjimu susijusių išlaidų atly-
ginimą.

Antrinę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti Lietuvos Respublikos pi-
liečiai, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei ki-
tose Europos Sąjungos valstybė-
se narėse teisėtai gyvenantys fizi-
niai asmenys. Antrinę teisinę pa-
galbą šie asmenys gauna, kai jų 
turtas ir metinės pajamos nevirši-
ja Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės nustatytų turto ir pajamų lygių 
teisinei pagalbai gauti pagal Vals-
tybės garantuojamos teisinės pa-
galbos įstatymą.

Atsižvelgiant į asmens turtą ir 
pajamas, valstybė garantuoja ir 
apmoka antrinės teisinės pagal-
bos išlaidų :

1) 100 procentų,- jeigu nusta-
tomas pirmas asmens turto ir pa-
jamų lygis;

2) 50 procentų,- jeigu nustato-
mas antrasis asmens turto ir paja-
mų lygis.

Antrinė teisinė pagalba netei-
kiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti;

2) atstovavimas byloje yra ne-
perspektyvus;

3) pareiškėjas kreipiasi dėl ne-
turtinės žalos, susijusios su gar-

bės ir orumo gynimu, tačiau jis ne-
patyrė turtinės žalos;

4) prašymas yra susijęs su rei-
kalavimu, tiesiogiai atsirandan-
čiu dėl pareiškėjo ūkinės komer-
cinės veiklos ar dėl jo savarankiš-
kos profesinės veiklos;

5) pareiškėjas gali gauti reikia-
mas teisines paslaugas nesinau-
dodamas valstybės garantuojama 
teisine pagalba;

6) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo  teisių pažeidimo, išskyrus 
atstovavimo pagal įstatymą atve-
jus;

7) reikalavimas , dėl kurio krei-
piamasi antrinės teisinės pagal-
bos , buvo perleistas pareiškėjui 
siekiant gauti valstybės garantuo-
jamą teisinę pagalbą.

8) pareiškėjas piktnaudžiau-
ja valstybės garantuojama  teisi-
ne pagalba, savo materialiomis ar 
procesinėmis teisėmis;

9) pareiškėjas, kuriam  nusta-
tomas antrasis turto ir pajamų ly-
gis, nesutinka apmokėti 50 pro-
centų antrinės teisinės pagalbos 
išlaidų.

Daugiau informacijos apie 
valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą galima rasti Teisingumo 
ministerijos internetiniame  pus-
lapyje http://www.tm.lt  ir   http://
www.teisinepagalba.lt.

Pirminę teisinę pagalbą Jo-
navos rajono savivaldybėje tei-
kia Teisės skyriaus vyr. specia-
listė Eleonora Slovikaitė nuro-
dytomis darbo dienomis 310 ka-
binete, Žeimių g. 13, Jonava, el. 
paštas: 
eleonora.slovikaite@jonava.lt. 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 
tel. (8 349) 500 95.

Priėmimo laikas: Pirmadieniais 
14.00-18.00 val.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 
8.00-17.00 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 
val.

Valstybės garantuoJamos  teisinės pagalbos  
teikimas JonaVos raJono saViValdybėJe

strateginio planaVimo 
ir inVestiCiJų skyrius 

informuoJa, kad...

...2012 m. savivaldybės ad-
ministracija dirbo su 80-čia pa-
ramos lėšomis įgyvendinamų 
ar planuojamų įgyvendinti pro-
jektų.

Paramai gauti pateikta 17 
paraiškų daugiabučiams atnau-
jinti, mokykloms modernizuo-
ti, daugiafunkciniams centrams 
kurti, kaimo plėtros projektams 
vykdyti, teritorijų planavimo do-
kumentams rengti. 

Sudaryta 31 projektų finan-
savimo ir administravimo su-
tartis už 29,2 mln. Lt paramos. 
Daugiausia – 20 mln. Lt - skir-
ta daugiabučiams atnaujinti, 3 
mln. Lt - Taikos, Klaipėdos ir 

Vilniaus gatvėms rekonstruo-
ti, 3 mln. Lt - Užusalių tvenki-
niui valyti, beveik 2 mln. Lt - 
Nakvynės namams statyti. Kiti 
stambesni projektai, gavę ES 
finansinę paramą: S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 1A socialinių būs-
tų įrengimas (II etapas), Jona-
vos pradinės mokyklos rekons-
travimas, Panerio pradinės mo-
kyklos modernizavimas. 

Per 2012 m. įvairiems pro-
jektams vykdyti Jonavos rajono 
savivaldybei išmokėta paramos 
suma sudarė 13,8 mln. Lt.

2012 m. sėkmingai baig-
ta įgyvendinti 12 projektų, ku-
rių bendra paramos suma - 9,7 
mln. Lt. Įkurti 2 mišrūs sociali-
nių paslaugų centrai, baigti re-
novuoti 3 daugiabučiai, atnau-
jinta Upninkų pagrindinė moky-

kla, sutvarkyta Neries krantinė, 
įrengti dviračių takai.

2013 m. toliau tęsiamas 55-
ių anksčiau pradėtų projektų 
vykdymas (daugiausia atnau-
jinant daugiabučius), planuo-
jama pasirašyti 20 naujų para-
mos sutarčių pagal jau pateik-
tas ar naujai rengiamas paraiš-
kas (daugiausia kaimo plėtros 
srityje).

2013 m. sausio mėnesį pa-
teikta paraiška paramai gau-
ti projektui „Atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros pla-
nas“, kurio vertė - 100 tūkst. Lt, 
prašoma paramos suma – 70 
tūkst. Lt. Projekto tikslas – pa-
rengti AEI plėtros planą, kuris 
numatytų galimybes ir būdus 
naudoti daugiau atsinaujinan-
čių energijos išteklių.   

apie soCialinio būsto nuomą

2013 m. vasario mėn. Jonavos rajono savivaldybės Turto ir įmonių valdymo skyriuje laukiančių 
asmenų socialinio būsto sąrašai yra šie: 1) jaunų šeimų – 298; 2) šeimų, auginančių tris ar daugiau 
vaikų (įvaikių), – 55; 3) buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų – 63; 4) neįgaliųjų asme-
nų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, – 97; 5) bendrasis – 404; 6) socialinio būsto nuomininkų, 
turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, – 40.

Iš viso socialinio būsto laukia 957 asmenys/šeimos.
Per 2013 m. vasario mėnesį 28 šeimoms pratęstos nuomos sutartys, išnuomoti 3 būstai, pakeis-

ta viena nuomos sutartis kitam šeimos nariui. 
Informacija apie socialinių būstų nuomą bus atnaujinama ir teikiama kiekvieno mėnesio pradžio-

je internetinėje svetainėje adresu www.jonava.lt 
PASTABA. Likus 3 mėnesiams iki nuomos sutarties pabaigos, nuomininkai  turi pasirūpin-

ti sutarties pratęsimu ir atnešti dokumentus dėl nuomos sutarties pratęsimo. Nepristatę doku-
mentų, bus iškeldinami iš socialinio būsto. Raginamieji laiškai dėl dokumentų atnešimo nebus 
siunčiami.

Turto ir įmonių valdymo skyriaus inf.

skelbiamas Vaikų 
soCialiZaCiJos  

programų rėmimo 2013 m. 
konkursas

Konkurso tikslas – plėtoti vai-
kų socializacijos galimybes per 
metus ir mokinių vasaros atos-
togas.

Konkursas organizuojamas 
savivaldybės lygmeniu.

Programos teikiamos šioms 
grupėms:

• vaikų vasaros poilsio pro-
gramos;

• vaikų socializacijos progra-
mos, vykdomos per metus.

Programų teikėjai ir vyk-
dytojai gali būti švietimo įstai-
gos, kultūros įstaigos, asociaci-
jos, kiti juridiniai asmenys, kurių 

nuostatuose (įstatuose) įteisinta 
neformaliojo švietimo veikla.

Programų teikėjai turi užpil-
dyti Vaikų socializacijos progra-
mų rėmimo konkurso paraiškos 
formą ir pateikti iki š. m. kovo 
29 d. Jonavos rajono savival-
dybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriui, Žeimių 
g. 13, 306 kab.

Užpildyta paraiška teikiama 
įrišta arba įsegta 1 egzemplio-
riumi.

Vienas programos teikėjas 
kiekvienai grupei gali pateikti tik 
vieną paraišką.

Daugiau informacijos tel. (8 
349) 500 99, el. paštas: lina.
paulaviciene@jonava.lt

JonaVos raJono saViValdybės 
Visuomenės sVeikatos biuras

Chemikų g. 136, Jonava,  tel./
faks. (8 349) 310 64,   8 684 13 389,  
el. p.  info@jonavavsb.lt , www.jo-
navavsb.lt 

VYKDOME PRIVALOMUOSIUS 
PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIE-
NOS ĮGŪDŽIŲ IR APIE ALKOHOLIO 
IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS 
SVEIKATAI MOKYMUS 

1. PRIVALOMASIS PIRMOSIOS 
PAGALBOS MOKYMAS:

• švietimo, kultūros, sporto, apgy-
vendinimo bei sveikatingumo paslau-
gas teikiantiems darbuotojams; 

• darbuotojams, dirbantiems 
kenksmingų veiksnių aplinkoje;

• visų rūšių ir kategorijų transpor-
to priemonių vairuotojams vairavimo 
kursų metu ir profesionalams  prieš 
pradedant dirbti ir kartotinai kas tre-
ji metai.

Kursai vyksta trečiadieniais 15.00 
val. Būtina išankstinė registracija tel.  
(8 349) 310 64, 8 684 13 389. 

2. PRIVALOMASIS HIGIENOS 
ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS:

• formaliojo ir neformaliojo švieti-

mo bei ugdymo įstaigų darbuotojams;
• vandens tiekimo įmonių darbuo-

tojams;
• darbuotojams, kurių veikla susi-

jusi su maisto produktų apdorojimu, 
išdavimu ir maitinimu; 

• apgyvendinimo ir kitas (ne mai-
tinimo) paslaugas teikiantiems dar-
buotojams;

• darbuotojams, dirbantiems ga-
limos profesinės rizikos sąlygomis 
(kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pa-
vojingą darbą);

• darbuotojams, kurių veikla su-
sijusi su nuodingomis medžiagomis.

Kursai vyksta ketvirtadieniais 
15.00 val. Būtina išankstinė registra-
cija tel.  (8 349) 310 64, 8 684 13 389.

3.PRIVALOMASIS MOKYMAS 
APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ 
ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI:

 • asmenims, iš kurių pagal Lie-
tuvos Respublikos įstatymus atim-
ta teisė vairuoti transporto priemonę, 
dėl teisės pažeidimo padarymo esant 
neblaiviam arba apsvaigusiam nuo 
narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų me-
džiagų.

Dėl kursų laiko tartis individua-
liai tel. (8 349) 310 64,   8 684 17153.  

Jums patogų laiką ir vietą galima 
suderinti. Kolektyvams (daugiau kaip 
15 asmenų) taikoma 10 proc.  nuo-
laida.

dėmesio globėJams ir įtėViams!
Nuo šio (kovo) mėnesio Psichologinės paramos ir konsultavi-

mo centre pradedami šeimų, pageidaujančių globoti ar įsivaikinti 
tėvų globos netekusius vaikus, įvadiniai mokymai pagal bendrą-
ją globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK. Mokymų trukmė - 
30 val. Šių mokymų tikslas - parengti šeimas naujam jų gyvenime 
globėjų ar įtėvių vaidmeniui.

Išsamesnė informacija Jonavos savivaldybės administracijos 
Vaiko teisių apsaugos skyriuje tel.: (8 349) 501 92; (8 349) 501 13.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf. 

dėl daugiabučių namų 
renoVaCiJos

LR aplinkos ministeri-
ja 2013 m. vasario 25 d. raš-
tu Nr. (13-1)-D8-1625 papra-
šė pateikti namų sąrašą, kurių 
atnaujinimui pritartų butų savi-
ninkai iki 2013-03-13. Jonavos 
r. savivaldybės administracija 
sukvietė daugiausia vartojan-
čius šilumos energijos namus 
į susirinkimus, pristatė jiems 
naująjį Aplinkos ministerijos 
rengiamą daugiabučių  namų 
energinio efektyvumo didinimo 
programos naują modelį. Iki š. 
m. kovo 12 d. pakviestų namų 
butų savininkai galėjo išreikš-
ti savo nuomonę dėl dalyva-
vimo įgyvendinant programą. 
42 daugiabučiai namai surinko 
per 50 proc. sutikimų, kad na-
mui būtų rengiamas investici-
jų planas (pirkimus organizuos 
rajono savivaldybės administ-
racija). Parengus šiuos doku-
mentus, savininkai balsuos dėl 
namų modernizavimo. Moder-
nizuojamiems namams atnau-
jinti bus parengta savivaldybės 
daugiabučių namų energinio 
efektyvumo didinimo programa 
ir paskirtas programos admini-

stratorius. 
Investicijų planas bus ren-

giamas Jonavoje: Kauno g. 68; 
Fabriko g. 14; Vilniaus g. 29; 
Kosmonautų g. 3b; Chemikų g. 
24; Chemikų g. 36; Kosmonau-
tų g. 16; Kauno g. 94; Vilniaus 
g. 31; Chemikų g. 130; Vilties g. 
31a; P.Vaičiūno g. 10; Chemikų 
g. 58; Chemikų g. 28; Sodų g. 
31a 51-100 bt.; A.Kulviečio g. 1; 
Sodų g. 31a 1-50 bt.; P.Vaičiūno 
g. 2a; P.Vaičiūno g. 20; Chemi-
kų g. 132; Kęstučio g. 16a; Lie-
tavos g. 21; Mokyklos g. 14; Že-
maitės g. 18 sekcija 3; Lietavos 
g. 5; Chemikų g. 32; Varnutės 
g. 5; Chemikų g. 104; Žeimių 
takas 5; Vasario 16-osios g. 
13; Chemikų g. 6; Kosmonautų 
g. 14; Varnutės g. 3a; Lietavos 
g. 13; A.Kulviečio g. 14; Che-
mikų g. 49; Klaipėdos g. 36a; 
Lietavos g. 27; Lietavos g. 39; 
A.Kulviečio g. 20; Kauno g. 91; 
bei Rukloje - Ruklio g. 7.

Pastaba. Dėl Jonavos Che-
mikų g. 130 ir 132 namų bei Ru-
klio g. 7 (Rukla) galutinis spren-
dimas bus žinomas po rajono 
Tarybos posėdžio š. m. kovo 
28 d.

Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriaus inf.



5

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

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

Registracija tel. (8-349 ) 55205

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

Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo  
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
Dirba: I – V nuo 8 iki 17 val.
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.

Pas akių gydytoją pageidautina  
išankstinė registracija tel.:  53021, 8-656 09224

Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną nuo 14 iki 18 val.
Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jonavos  
ligoninės patalpose (Žeimių g. 19, prie rūbinės)

Kovo mėnesį
Užsakant akinius - dveji „stiklai“  
už vieno kainą: 2 x98=196 Lt = 98 Lt

Puiki savijauta ir dailios kūno linijos beveik neįde-
dant pastangų? Visoje Lietuvoje sparčiai besiplečian-
tis masažo salonų „Studio figura“ tinklas tapo tikru 
išsigelbėjimu moterims, nemėgstančioms lieti prakai-
to sporto salėse.

Masažo salonai „Studio figura“ siūlo naujovę Lietu-
voje – mechaninius limfos masažus, atliekamus „Roll 
shaper“ aparatais. Atlikdamos nesudėtingus mankš-
tos pratimus, vos per valandą laiko išsimasažuojame 
visą kūną.

• Individuali programa kie-
kvienam;
• Probleminių zonų korek-
cija (pagal figūros tipą);
• 60 min. trukmės masa-
žas (nuo pėdų iki pečių);
• Limfos drenažas (valy-
mas, toksinų šalinimas);
• Kūno dalių apimčių ma-
žinimas;
• Celiulito mažinimas;

• Patinimo mažinimas;
• Žarnyno darbo stabili-
zavimas;
• Kraujotakos stimulia-
vimas;
• Plataus ligų spektro 
profilaktika;
• Raumenų tonuso re-
guliavimas;
• Odos stangrumo pa-
gerinimas.

nauJos kartos masažas - sportas tai:

Taip pat salone atliekame ir limfodrenažo 
(presoterapijos) procedūras. 

Įrengta žadeito akmens pirtelė  
(garinė arba sausa).

Studijos  
adresas: 

Chemikų g. 39 
tel.  

8-650-80016 

MAŽOS PASTANGOS 
– DŽIUGINANTYS  

REZULTATAI!

Aldona Skaisgirytė

260-ies Jonavos „Neries“ 
pagrindinės mokyklos bendruo-
menės komanda, įveikusi 2 ki-
lometrų trasą miesto gatvėmis, 
tapo bėgimo „Obeliskas A. Kul-
viečiui – Jonava“ gausiausio ir 
darniausio kolektyvo konkurso 
nugalėtoju. 

Antrą vietą užėmė „Lieta-
vos“ pagrindinės mokyklos 
(150 dalyvių), o trečiąją – Je-
ronimo Ralio gimnazijos (130) 
bendruomenės. Be minėtų nu-
galėtojų dėl gausiausio ir dar-
niausio vardo kovojo dar 9 ko-
lektyvų atstovai.

Kaip sakė Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centro direk-
torė Regina Stupurienė, šieme-
tinis XXIV kartą surengtas bė-
gimas „Obeliskas A. Kulviečiui 
– Jonava“, skirtas Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo die-
nai paminėti, išsiskyrė rekor-
diniu skaičiumi dalyvių. Šįkart 
bėgime dalyvavo 1391 bėgimo 
entuziastas. 2 km atkarpą įvei-
kė 102 bėgikai, 12,5 km – be-
veik keturi šimtai. Savo ištver-
mę ir dvasinę stiprybę parodė 7 
neįgalieji, sėdintys vežimėliuo-
se, ir 891 entuziastas, kovojęs 
už gausiausio ir darniausio ko-
lektyvo vardą.

„12,5 km trasa, į kurią išban-
dyti jėgas susirenka daugiausia 
iš visos Lietuvos ilgųjų distanci-
jų bėgikų, yra nestandartinė ir 
neatestuota. Bėgikai daugiau-
sia orientuojasi į atestuotas tra-
sas, kadangi vedama Lietuvos 
mastu tokių bėgimo rezultatų 
statistika ir fiksuojami rezulta-
tai“, – „Jonedai“ sakė R. Stupu-
rienė. Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centro atlikta internetinė 
apklausa parodė, kad net 63,6 
proc., šiemet užsiregistravu-
sių įveikti 12,5 kilometrų, buvo 
už tai, kad trasa pailgėtų iki 15 
kilometrų - ir tokiu būdu taptų 
standartine bei atestuota. 

Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centro direktorė sakė 
dės visas pastangas, kad mi-
nėta trasa tokia ir taptų, tuomet 
tradicinis bėgimas galėtų „iš-
plaukti į platesnius vandenis“, 
atsirastų galimybė dalyvauti ir 
užsieniečiams.

Beje, kitąmet bėgimas „Obe-
liskas A. Kulviečiui – Jonava“ – 
jubiliejinis – XXV. 

Pagrindinio bėgimo – 12,5 
kilometrų – nugalėtoju jau 
penktą kartą tapo 32 metų Ma-
rius Diliūnas iš Pakruojo „Vėjo“. 
Beje, jis prieš ketverius metus, 
jubiliejiniame XX bėgime taip 
pat buvo nepralenkiamas – ir 
iš Jonavos išsivežė generali-
nio rėmėjo „Gaschemos“ įsteig-
tą pagrindinį prizą – dviratį. Jau 
dabar Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centro direktorė kviečia 
verslininkus tapti kitų metų jubi-
liejinio bėgimo rėmėjais bei pa-
grindinių prizų – nugalėtojui vy-
rui ir nugalėtojai moteriai – me-
cenatais.

Be to, sako, kad jonaviečių 
jau visai nestebina, kad du kar-
tus per metus mūsų rajone bė-
gimo atstumus įveikia Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, dukart Auk-
sinio scenos kryžiaus savinin-
kas, teatro, kino ir televizijos 
aktorius bei režisierius Rolan-
das Kazlas.

O štai jonavietis Leonas Mi-
rinauskas – vienintelis įveikęs 
visus iki šiol vykusius dvidešimt 

keturis bėgimus.
Vyriausiuoju bėgiku, nesun-

kiai įveikusiu ilgąją distanciją, 
šiemet tituluotas 81-erių kau-
nietis Matas Ankudavičius.

Jonaviečiai ir jų svečiai tu-
rėjo progą ne tik iš arti pama-
tyti, bet ir ranką paspausti te-
levizijos dainų konkurso daly-
viui, netgi dainų autoriui, gar-
siajam šalies ultratriatloninin-
kui, plaukikui Vidmantui Urbo-
nui. Jis kaip treneris atlydėjo 
Panevėžio triatlono klubo bė-
gikus. 2 kilometrų distancijoje 
tarp mergaičių (gim. 2000 m. ir 
jaunesnių) nepralenkiama buvo 
Paberžės RCN atstovė Karoli-
na Savko, o antrąją vietą iško-
vojo Evelina Tomkevičiūtė, tre-
niruojama V. Urbono. Trečio-
ji buvo jonavietė Gabija Gal-
vydytė – kūno kultūros ir spor-
to centro lengvosios atletikos 
trenerės Vidutės Lebeckienės 
auklėtinė. Šios trenerės ir kitas 
auklėtinis – jonavietis Dovydas 
Kurtinaitis tądien neturėjo lygių. 
Beje, kovo pradžioje Dovydas 
dalyvavo Lietuvos uždarųjų pa-
talpų vaikų lengvosios atletikos 
pirmenybėse ir iškovojo aukso 
bei bronzos medalius. Antrąją ir 
trečiąją vietas pasidalino broliai 
iš Šiaulių „Stadijos“ bėgimo klu-
bo – Nojus ir Naglis Navickai.

Mergaičių (gim. 1998 m.) 
grupėje nepralenkiamos buvo 
jaunutės iš Šiaulių „Stadijos“ – 
Kamilė Vaidžiulytė, Auksė Lin-
kutė ir Akvilė Morkūnaitė. Ne-
pavejami buvo ir šio klubo ber-
niukai – Modestas Šerpytis ir 
Dominykas Matijošaitis. Trečią-
ją vietą užėmė kaunietis Pau-
lius Saulėnas.

Jaunių grupėje tarp merginų 
nugalėtoja tapo šiaulietė Rūta 
Vaitkevičiūtė, pakruojietė Re-
nata Butkytė buvo antra, trečią-
ją vietą laimėjo Emilija Balčiū-
naitė iš Kauno. Tarp vaikinų ge-
riausiai sekėsi Tomui Rėzgiui iš 
Šiaulių, Gvidonui Maciui iš Kau-
no rajono ir Titui Pumpučiui iš 
Panevėžio.

Smagu, kad bėgime niekuo 
nenusileidžia ir kiekvieną kar-
tą startuoja ir neįgalieji veži-
mėliuose. Tarp moterų, įveiku-
sių kilometro distanciją, jau ne 
pirmą kartą čempione tapo Ra-
munė Šidlauskaitė, beje, prieš 
penkerius metus tapusi ir pir-
mojo konkurso „Mis negalia 
2008“ nugalėtoja. Antrąją ir tre-
čiąją vietas pasidalino jonavie-
tės – Edita Vaitekauskaitė ir In-
grida Geišaitė.

Anksčiau minėtas M. Di-
liūnas greičiausiu bėgiku tapo 
ne tik vyrų (gim. 1979-1993 
m.) grupėje, bet ir absoliučio-
je įskaitoje. Moterų grupėje ant 
aukščiausios pakylos stovė-
jo 2012 m. Londono olimpia-
dos maratono rungties dalyvė 
šiaulietė Renalda Kergytė. An-
troji vieta atiteko mūsų rajono 
sportininkei, dabar“Kauno ma-
ratono“ klubo narei - Mildai Vil-
činskaitei. 

Moterų grupėje (gim. 1964-
1978 m.) nepralenkiama buvo 
prieniškė Modesta Kaminskie-
nė, aplenkusi antroje vietoje li-
kusią žinomą šalies ėjikę Sadą 
Bukšnienę. Vyrų grupėje nuga-
lėjo Vytautas Gražys iš Paber-
žės.

Moterų grupėje (gim. 1963 
m. ir vyresnės) konkurencijos 
beveik neturėjo jonavietė Vili-
ja Damašickienė. Vyrų grupėje 
(gim. 1954-1963 m.) greičiau-
sias buvo Alfonsas Kazlauskas 
iš Kauno.

Pačioje vyriausioje vyrų gru-
pėje nugalėtoju tapo Petras Ka-
valiauskas iš Druskininkų.

Visus nuaglėtojus net sunku 
ir išvardinti. Be jau minėtų bėgi-
mo prizininkų ir nugalėtojų ant 
laimėtojų pakylos buvo pakvies-
ta ir daugiau jonaviečių – grei-
čiausiai 12,5 km nuotolį įveikęs 
AB „Achema“ darbuotojas Virgi-
lijus Muralis, Tadas Kalkauskas 
ir Simona Janavičiūtė (JKKSC), 
Antanas Žukauskas ir Dalius Ci-
bulskas („Maratonas“).

Nugalėtojus sportininkų ap-
dovanojimo ir pagerbimo ce-
remonijoje sveikino Jonavos 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorė Regina Stupu-
rienė, rajono meras Mindau-
gas Sinkevičius, jo pavaduoto-
jas Remigijus Osauskas, Jona-
vos rajono verslininkų-darbda-
vių asociacijos prezidentas, ra-
jono savivaldybės tarybos na-
rys Edmundas Gedvila, Kredito 
unijos „Jonavos žemė“ vadovė, 
savivaldybės tarybos narė Rita 
Latviūnienė, AB „Achema“ per-
sonalo ir bendrųjų reikalų direk-
torius Gitenis Subačius bei kiti.

Bėgimo „Obeliskas A. Kul-
viečiui – Jonava“ organizato-
rius – Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centras bei bėgimo klu-
bas „Šviesos kariai“. Varžybų 
komentatorius – nenuilstantis 
entuziastas bei sporto metrašti-
ninkas, beje, šios bėgimo šven-
tės idėjos autorius ir pradinin-
kas Vytenis Aleksandraitis.

Širdyse nešama prieš 24 metus 
įžiebta lietuvybės dvasia

1989 m. Vasario 15 d. 
„Jonavos Sąjūdžio rajo-

no taryba nepriklausomy-
bės dienos minėjimą – mitin-
gą vasario 15-osios pavaka-
rę surengė aikštėje prie rajo-
no bibliotekos – senojo bu-
vusios pašto stoties pasta-
to. Čia jau plevėsavo tauti-
nė vėliava. Mitingo išvakarė-
se Sąjūdžio tarybos iniciaty-
va, rajono vykdomasis komi-
tetas Pergalės gatvei sugrą-
žino nepriklausomybės me-
tais buvusį Vasario 16-osios 
pavadinimą.

Prieš 19 valandą nuo pa-
minklo lietuviškos raštijos 
pradininkui A. Kulviečiui, kur 
buvo padėtos gėlės, į mies-
to centrą atbėgo V. Aleksan-
draičio vadovaujami deglais 
nešini 16 maratoninkų. Aikš-
tėje jau susirinkę apie dešimt 
tūkstančių jonaviečių. Nuo 

maratonininkų deglų užsižie-
bia kitų jonaviečių atsinešti 
deglai.“

Taip apie šiandieninio bėgi-
mo „Obeliskas A. Kulviečiui – 
Jonava“, surengto jau 24 kar-
tą, ištakas ir istorinį impulsą 
rašė istorikas Gediminas Ilgū-
nas knygoje „Sąjūdis Jonavoje 
1988-1990“

XXIV bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui – Jonava“,
skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai  

paminėti, organizatoriai dėkoja rėmėjams:
rajono merui Mindaugui Sinkevičiui, Jonavos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui Jonui Klemensui 
Sungailai, Seimo nariui Rimantui Sinkevičiui, AB „Ache-
ma“, UAB „A grupė“, Leono Mirinausko IĮ, Jonavos ra-
jono verslininkų – darbdavių asociacijai, Panevėžio už-
darosioms akcinėms bendrovėms „M-sportas“ ir UAB 
„Euroautomatai“, Šiaulių UAB „S-sportas“, Kredito unijai 
„Jonavos žemė“, E.Mickevičiaus IĮ, UAB „Arselina“, UAB 
„Eltrimas“, „Route 77“, AB „Achema“ darbuotojų profesi-
nei sąjungai, AB „Achema“ darbininkų profesinei sąjun-
gai, partneriams – Jonavos kultūros centrui, Jonavos ra-
jono policijos komisariatui.

Taip pat nuoširdus ačiū Jonavos „Neries“ pagrindinės 
mokyklos šokių grupei „Manama“ (vadovė Dovilė Barei-
kaitė), Jonavos kultūros centro popchorui „Šuldu buldu“ 
(vadovas Elegijus Laimikis) bei visiems šventės daly-
viams bei svečiams.
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parduoda
1 kamb. butai
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 35,91 m2, virt. pl. 9 m2, kamb. 
pl. 17,02 m2, WC ir vonia atskirai, bal-
konas, vidinis, suremontuotas stogas). 
Kaina 13000 Lt
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, I a., ben-
dr. pl. 32,49 m2, kamb. pl. 16,30 m2, virt. 
pl. 11,89 m2, WC ir vonia kartu, pakeis-
tas vamzdynas, rakinama laiptinė). Kai-
na 19000 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. balkonas, plastik. langai, šarvo 
durys, pakeistos vonios durys, namas 
bus renovuojamas ES lėšomis). Kaina 
18000 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 atski-
rai, visi skaitikl., lauko durys dvigubos 
medinės, rakinamos laiptinės durys). 
Kaina: 29000 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 ats-
kirai, 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 kambarį). Kaina: 50000 Lt
1,5 kamb. butai
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. Kaina 35000 Lt
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, II a., 
bendr. 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 skaitikliai, balkonas, vidinis). 
Kaina: 29000 Lt.
2 kamb. butai
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, VIII a., 
bendr. pl. 49,59 m2, virt. pl. 8,03 m2, 
kamb. pl.: 18,41 ir 11,80 m2, du įstikl. 
balkonai, tamsus kamb., šarvo durys). 
Kaina: 65000 Lt
Lietavos g. (5 a. blok. namas, II a., ben-
dr. pl. 49,76 m2, virt. pl. 9,30 m2, kamb. 
pl. 16,93 m2 ir 13,95 m2, kamb. laminuo-
tos grindys, WC ir vonia atskirai, plasti-
kiniai langai, šarvuotos durys, įstiklintas 
balkonas, vidinis). Kaina 60000 Lt 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 43,93 m2, virt. pl. 5,38 m2, 
kamb. pl. 17,07m2 ir 13,78 m2, WC ir 
vonia kartu, virtuvės plastikinis langas, 
du balkonai, vidinis). Kaina 37000 Lt
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 50,28 m2, virt. pl. 9,48 m2, 
kamb. pl. 17,19 m2 ir 13,89 m2, WC ir 
vonia atskirai, plastikiniai langai, šar-

vuotos durys, įstiklintas balkonas, vidi-
nis). Kaina 25000 Lt 
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 50,24 m2, virt. pl. 9,40 m2, 
kamb. pl. 17,17 m2, 14,03 m2, WC ir 
vonia atskirai, plastikiniai langai, plas-
tiku įstiklintas balkonas, vidinis, langai į 
pietų pusę). Arba keičia į 1 kamb. butą. 
Kaina: 45000 Lt
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, I a., 
bendr. pl. 50,35 m2, virt. pl. 8,45 m2, 
kambarių pl.:18,56 ir 11,86 m2, WC ir 
vonia atskirai, tamsus kambariukas, su 
baldais, tvarkingas, tinka komercinei 
veiklai). Kaina 35000 Lt
Panerių g. (5 a. blok. namas, III a., ben-
dr. pl. 43,98 m2, virt. pl. 6,03 m2, kamb. 
pl. 17,07 m2, 13,78 m2, WC ir vonia kar-
tu, plastikiniai langai, šarvuotos durys.) 
Kaina 44000 Lt
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, 5 a., ben-
dr. pl. 50,66 m2, virt. pl. 9,52 m2, kamba-
rių pl.: 17,26 m2, 14,01 m2, WC ir vonia 
atskirai). Kaina 40000 Lt
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, plastikiniai langai, šarvuotos 
durys, įstiklintas balkonas (aliuminio 
profiliu) , apšiltintos sienos, suremon-
tuotas, rūsys (didelis), parduodamas 
su virtuvės bei kitais daliniais baldais). 
Arba keičia į 2kamb. butą Kaune. Kaina 
70000 Lt
Panerių g. (9 aukštų mūr. renovuotas 
namas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, virtu-
vės pl. 5,64 m2, kamb. pl. 21,94 ir 16,16 
m2, WC ir pusvonė kartu, plastik. langai, 
visi skaitikl., įstiklintas balkonas, reika-
lingas remontas.). Kaina 25000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 a. blok. na-
mas, 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. 
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, V a., ben-
dr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 11,92 
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. na-
mas, 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 van-
dens boileris), plastik. langai, šarvo du-
rys, šildomas kietu kuru (koklinė kros-
nis), rūsys, yra ūkinis pastatas (41,42 
m2), 4,86 a žemės. Kaina 53000 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 (padidinta – 5,17 m², kampi-
nė masažinė vonia, dušas), plastik. lan-
gai, šarvuotos durys, grindys išklotos 
plytelėmis, visi skaitikl., įstikl. balkonas, 
sienos apšiltintos (kampinis), butas su-
remontuotas, parduodama su virtuvės 
baldais, laiptinės durys rakinamos, gra-
ži 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 rakina-
mos (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., 
bendr. 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 me-
dinės). Arba keičia į 1 kamb. Jonavoje 
Kaina 14000 Lt
Birutės g. (5 aukštų blok. namas, IV a., 
bendr. 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 
68000 Lt
Vilniaus g. (5 aukštų blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,73 m2, virtuvės pl. 9,41 m2, 
kamb. pl. 17,40 ir 14,12 m², WC ir vonia 
atskirai, visi skaitikl., balkonas). Kaina 
52000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų blok. 
namas, I a., bendr. pl. 43,88 m2, virtu-
vės pl. 6,03 m2, kamb. pl. 17 ir 13, WC 
ir vonia kartu, balkonas, visi skaitikl.,). 
Kaina: 14000 Lt
Panerių g. (9 aukštų mūr. namas, II a., 
bendr. 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 
skirtingas puses), kamb. parketas, WC 
ir vonia atskirai, įstikl. balkonas, inter-
netas, vidinis, tvarkinga laiptinė, rakina-
ma, parduodama su virtuvės baldais). 
Kaina: 65000 Lt 
Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų blok. 
namas, IV a., bendr. pl.: 47,28 m², vir-
tuvė 5,35 m², kambariai: 15,73;17,13, 
WC ir vonia kartu, visi skaitikliai, didelis 
balkonas). Kaina: 35000 Lt arba keičia į 
namą be patogumų.
J.Ralio g. (5 aukštų blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 46 m2, virtuvės pl. 5,73 m2, 
kamb. pl. 19,18 ir 14 m2, WC ir vonia 
kartu, visi skaitikl., viename kambary-
je plastik. langas, balkonas, rakinama 
laiptinė, renovuotas). Kaina: 59000 Lt
3 kamb. butai
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,78 m2, virt. pl. 9,51 m2, 
kambarių pl.:17,48; 14,12  ir 13,97m2 , 
WC ir vonia atskirai, balkonas). Kaina 
27000 Lt
Sodų g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 82,67 m2, virtuvė sujungta su kam-
bariu, WC ir vonia (dušas) kartu, plas-
tikiniai langai, šarvuotos durys, tvarkin-
gas, bendrija, tamsus kambarys, šalia 
Neris, yra galimybė nuomoti požeminį 
garažą). Kaina 65000 Lt 
Parko g. (5 a. blok. namas, I a., b. pl. 
56,89 m2, virt. pl. 5,58 m2, kambarių 
pl.:17,30 m2, 13,89 m2 ir 10,70 m2 , 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, 
šarvuotos durys, namas bus renovuo-

jamas). Kaina 80000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 63,72 m², virt. pl. 9,34 m², 
kamb. 17,06, 13,94 ir 10,88 m², lami-
nuotos grindys, WC ir vonia atskirai, 
plastikiniai langai, balkonas, rakinamos 
laiptinės durys, laiptinėje šviesa pagal 
judesio daviklį, stogas suremontuotas). 
Kaina: 68000 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, 
tvarkingas). Arba keičia į 2 kamb. butą 
Kaune. Kaina 62000 Lt
J. Basanavičiaus g. (Miškų ūkio gyven-
vietė, 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: 69000 Lt
Chemikų g. (10 aukštų mūr. namas, VIII 
a., bendr. pl. 60,35 m2, virtuvė sujung-
ta su kamb. (18,45 m2), kamb. 16,43 ir 
10,56 m2, WC ir vonia sujungta ir padi-
dinta (4 m2), visi skaitikl., nauji mediniai 
langai su trijų kamerų stiklo paketu, 
šarvo durys, du įstikl. balkonai, laiptinės 
durys su garsaspyne, 1998 m. statybos, 
buvęs kooperatinis). Kaina: 120000 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 
grotomis, tvarkingas, vidinis). Kaina: 
20000 Lt.
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. plastiku, šarvo durys, suremon-
tuotas, parduodama 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 
vonia kartu, pakeistas vamzdynas, bal-
konas). Kaina: 70000 Lt
Kauno g.(5 aukštų mūr. namas, III a., 
bendr. pl. 65 m2, virtuvė sujungta su 
kambariu, kamb. pl. 20,22; 15,24 ir 
14,82 m2, WC ir vonia atskirai, vonia 
praplatinta, visi skaitikl., 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 komer-
cinei veiklai). Kaina: 80000 Lt
namai
Namą Kauno g. Žeimių mstl. (medinis, 
bendr. pl. 57,91 m2, virt. pl. 7,64 m2 , 
kamb.pl.: 17,91 ir 11,95 m2, šildomas 
krosnimi, vandentiekis,  ūkinis pasta-
tas, vaismedžiai, 21 a žemės sklypas). 
Kaina 50000 Lt
Namą Žemaičių g., Jonavoje (2 a. mū-
rinis, apšiltintas, bendr. pl. 296,30m², (I 
a. – 101,73 m2, II a. – 98,42 m², rūsys 
(96,15 m2), šildomas kietuoju kuru ir 
dujomis, miesto vandentiekis ir kanali-

zacija, plastik. langai, židinys, garažas, 
gyvenamas ūkinis pastatas, pirtis, lau-
ko baseinas,15 a žemės sklypas). Kai-
na 500000 Lt.
Namą Daukliūnų g., Kalnėnų k, Jona-
vos r. (2 a. mūrinis, bendr. pl. 311,03m², 
(I a – (b.pl. 100,78 m²) - virtuvė 15,48 
m², kambarių 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 180000 
Lt
Namą Upninkuose Mokyklos g. (namas 
mūrinis, 2 aukštų, bendr. pl. 140,05m2, 
(pirmame aukšte virtuvė sujungta su 
kambariu (33,01 m2), kambarys (13,37 
m2), WC ir vonia, veranda (11 m2), an-
trame aukšte du kamb. – 19,52 ir 9,34 
m2, rūsys (36 m2), šildomas kietuoju 
kuru, vandentiekis gyvenvietės (karšto 
vandens boileris), kanalizacija vietinė, 
suremontuotas, langai plastik., garažas 
du ūkiniai pastatai, viename iš jų pradė-
ta įrenginėti pirtis, sutvarkyta teritorija, 
21 aras žemės. Kaina: 130000 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 rūsyje, dvigubi mediniai 
langai, po visu namu rūsys, karštas ir 
šaltas vanduo, vietinė kanalizacija, šil-
domas kietu kuru), yra pirtis, garažas, 
6 arai žemės). Kaina: 140000 Lt arba 
keičia į 2 kamb. butą su priemoka.
SODAI
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geode-
ziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). 
Kaina 35000 Lt
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k., Jonavos r. 
( medinis namelis, bendr. pl. 21,59 m2, 
elektra, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a 
žemės sklypas). Kaina 27000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Lazdynų g. Gulbi-
niškių k., Dumsių sen. ( mūrinis namas 
su mansarda, bendr. pl. 49,88m2, šildo-
mas kietuoju kuru (krosnis), rūsys, ūki-
nis pastatas, šulinys, 6,20 arų žemės 
sklypas.) Kaina 53000 Lt. 
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos 
r. (mūrinis namas su mansarda, bendr. 
pl. 45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 12 arų žemės sklypas, prie 
Šventosios upės). Kaina 50000 Lt
Sodą s/b „Pušaitė“ (vaismedžiai, vais-
krūmiai, įrankių būdelė , 6 arai žemės). 
Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. (mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99 m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnis), vietinė kanaliza-
cija, rūsys, tinka gyventi žiemą, ūkinis 
pastatas, rūkykla, pirtis, šulinys, 5,49 

• 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, 8-655 54404

.
UAB “Joneda” 

nekilnojamojo  
turto vadybininkes

Jovita Vaičaitienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

Rita Samardokienė
Tel.: 54607;
8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 18 val.

V 8 – 17 val.

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

uab „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo 
turto tvarkybos paslaugas

UAB „Joneda“  
darbo laikas:

I – IV 8 – 18 val.
V 8 – 17 val.
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- Ar pakeitus varžytynių pro-
cedūras pasikeitė išvaržomo 
turto pardavimo principai?

 - Visi esminiai priverstinio tur-
to pardavimo iš varžytynių princi-
pai išliko tie patys. Kaip ir anks-
čiau, iš varžytynių gali būti par-
duodamas skolininkui priklausan-
tis nekilnojamasis turtas arba ki-
tas registruotas turtas, kurio ver-
tė viršija 7 tūkst. litų, taip pat kitas 
kilnojamasis turtas, kurio vieneto 
vertė viršija 100 tūkst. litų.

Išlieka ir skolininko teisė pa-
siūlyti savo pirkėją Civilinio pro-
ceso kodekso 704 straipsnyje nu-
statyta tvarka. Jeigu į antstolio de-
pozitinę sąskaitą iki varžytynių 
pradžios sumokama reikiama pi-
nigų suma, varžytynės atšaukia-
mos.

Galioja tokios pačios parduo-
damo turto pradinės kainos nu-
statymo taisyklės. Pirmosiose 
varžytynėse pradinė turto kaina 
sudaro 80 proc. rinkos kainos, 
antrosiose varžytynėse – 60 proc. 
rinkos kainos.

Varžytynių dalyvio mokestis 
taip pat nepasikeitė – jis sudaro 
10 proc. pradinės parduodamo 
turto kainos. Jeigu asmuo varžy-
tynėse įsigyja turtą, dalyvio įmo-
ka įskaičiuojama į galutinę pirkinio 
kainą. Turto neįsigijusiems asme-
nims dalyvio mokestis grąžina-
mas per tris dienas.

Varžytynės bus laikomos įvy-
kusiomis, jeigu jose dalyvaus 
bent vienas pirkėjas.

 - Kaip sužinoti apie numa-
tomas varžytynes?

 - Informacija apie visą iš var-
žytynių parduodamą turtą skel-
biama specialiame interneto por-
tale E-varžytynės. Kiekviename 
skelbime nurodomas varžyty-
nių laikas, turto kategorija ir turto 
buvimo vieta, pradinė pardavimo 
kaina, varžytynių dalyvio mokes-
čio dydis. Taip pat pateikiamas 
trumpas turto aprašymas, prie 
skelbimo gali būti pridedamos tur-
to nuotraukos ir kita papildoma in-
formacija.

Jeigu iš varžytynių parduoda-
mas nekilnojamasis turtas arba 
turtas, kurio vieneto vertė virši-
ja 100 tūkst. litų, apie varžytynes 
paskelbiama ne vėliau kaip likus 
vienam mėnesiui iki jų pradžios. 
Jeigu parduodamo kilnojamo-
jo turto vertė yra nuo 10 tūkst. iki 
100 tūkst. litų, apie varžytynes pa-
skelbiama ne vėliau kaip likus 20 
dienų iki varžytynių pradžios. Jei-
gu kilnojamojo turto vertė mažes-
nė negu 10 tūkst. litų – ne vėliau 
kaip likus 10 dienų iki varžytynių 
pradžios.

- Kiek laiko trunka varžyty-
nės?

- Ne trumpiau kaip septynias 
paras. Pagal Civilinio proceso ko-
dekso 713 straipsnio 3 dalį var-
žytynių pradžia laikoma skelbime 
apie varžytynes nurodytos dar-
bo dienos dešimta valanda nulis 
minučių nulis sekundžių, o pabai-
ga - po septynių dienų penkiolik-
ta valanda nulis minučių nulis se-
kundžių. Pavyzdžiui, ketvirtadienį 
10 val. prasidėjusios varžytynės 
baigsis ateinančio ketvirtadienio 
15 val. Jeigu varžytynių pabaigos 
laikas sueis poilsio ar švenčių die-
ną, varžytynių pabaiga bus laiko-
ma pirmosios darbo dienos pen-

kiolikta valanda.
Kiekvieno proceso metu bus 

rodoma, kiek laiko liko iki elektro-
ninių varžytynių pabaigos. 

- Kas gali dalyvauti varžyty-
nėse ?

 - Varžytynėse gali dalyvauti 
Lietuvos arba užsienio valstybių 
piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie 
naudojasi Lietuvoje veikiančiomis 
elektroninės bankininkystės siste-
momis arba turi Lietuvoje išduotą 
elektroninį parašą. Jei reikia, as-
muo gali dalyvauti varžytynėse 
netiesiogiai - naudodamasis įga-
lioto atstovo pagalba.

Varžytynėse neturi teisės daly-
vauti antstolis, organizuojantis tas 
varžytynes, taip pat vienoje ants-
tolių kontoroje su juo dirbantys kiti 
antstoliai, kontoros darbuotojai ir 
šių asmenų artimieji giminaičiai, 
sutuoktiniai (sugyventiniai).

- Kada ir kaip registruotis į 
varžytynes?

- Dalyvių registracijos ir var-
žytynių vykdymo tvarką padės 
išsiaiškinti skelbime pateikiama 
elektroninė nuoroda. Prisijungęs 
prie E-varžytynių portalo elektro-
ninės bankininkystės būdu arba 
elektroniniu parašu ir sekda-
mas šia nuoroda, asmuo susipa-
žins ir elektroniniu būdu patvir-
tins, kad susipažino su Spren-
dimų vykdymo instrukcijos 25 
priede detaliai aprašyta varžy-
tynių vykdymo tvarka, antsto-
lių veiksmų apskundimo tvarka 
ir turto pardavimo iš varžytynių 
galimomis pasekmėmis. Čia pat 
asmuo pateiks savo kontakti-
nius duomenis (vardą, pavardę, 
asmens arba juridinio asmens 
kodą, elektroninio pašto adresą 
ir kt.). Reikiamų duomenų tikru-
mas bus patikrinamas naudojant 

automatinę sąsają su Gyventojų 
registru. Vėliau sistema automa-
tiškai suformuos mokėjimo nuro-
dymą varžytynių dalyvio mokes-
čiui sumokėti. Sumokėjęs šį mo-
kestį elektroninės bankininkys-
tės būdu, asmuo bus registruo-
jamas varžytynių dalyviu.

Labai svarbu tai, kad proce-
sas internete suteikia galimybę 
registruotis ir dalyvauti jau prasi-
dėjusiose varžytynėse. Be to, bus 
galima dalyvauti keleriose pasi-
rinktose varžytynėse tuo pačiu 
metu.

- Ar dalyvavimas varžytynė-
se viešas?

- Varžytynės vyksta viešai, ta-
čiau elektroninis procesas užtikri-
na dalyvių konfidencialumą. Apie 
tai, kas varžosi dėl parduodamo 
turto, niekas nežino - nei kiti poten-
cialūs pirkėjai, nei varžytynes pa-

skelbęs antstolis. Kiekvienam už-
siregistravusiam dalyviui elektroni-
nių varžytynių sistema rodo tik jo 
paties pasiūlytą kainą ir didžiausią 
pasiūlytą kainą. Tik varžytynėms 
pasibaigus, antstoliui tampa žino-
ma informacija apie pirkėją, kuris 
pasiūlė didžiausią kainą.

- Kaip didinama išvaržomo 
turto kaina? 

- Priklausomai nuo parduoda-
mo turto vertės, pirmasis kainos 
padidinimas varžytynėse turi su-
daryti ne mažiau kaip 5 proc., 4 
proc. arba 3 proc. pradinės par-
davimo kainos. Pirmojo kainos 
pakėlimo intervalas atvirkščiai 
proporcingas pradinės kainos dy-
džiui: kuo ji didesnė, tuo privalo-
mas kėlimo intervalas mažesnis. 

Pradiniame elektroninių var-
žytynių veikimo etape kaina didi-
nama neautomatiniu būdu. Vėliau 
dalyviai gali pasirinkti automatinį 
arba neautomatinį kainos kėlimo 
būdą. Po pirmojo kainos padidi-
nimo kiekvienas varžytynių daly-
vis iki varžytynių pabaigos gali di-
dinti kainą neribotą skaičių kartų. 
Keldamas kainą neautomatiniu 
būdu, dalyvis kaskart pasirenka 
norimą didinimo intervalą. Pasi-
rinkus automatinį didinimo būdą, 
kaina bus automatiškai didinama 
dalyvio nurodytu intervalu. Varžy-
tynėms pasibaigus sistema auto-
matiškai išrenka dalyvį, kuris pa-
siūlė didžiausią kainą.

- Kaip varžytynių laimėtojas 
taps turto savininku?

- Varžytynes organizavusiam 
antstoliui per vieną darbo dieną 
nuo varžytynių pabaigos elektro-
ninio ryšio priemonėmis išsiun-
čiamas pranešimas apie varžy-
tynių laimėtoją, o varžytynių lai-
mėtojui – Sprendimų vykdymo 
instrukcijos 26 priede nustaty-
tos formos pranešimas apie lai-
mėtas varžytynes. Per tris darbo 
dienas po visos turto kainos su-
mokėjimo antstolis surašo iš var-
žytynių parduoto turto pardavi-
mo aktą. Kai pirkėjas šį aktą pa-
sirašo, jam pagal Civilinio proce-
so kodekso 715 straipsnį pereina 

nuosavybės teisė į iš varžytynių 
parduotą turtą. Akto pasirašymas 
yra vienintelė procedūra, dėl ku-
rios turtą įgijęs asmuo ar jo atsto-
vas turi atvykti į antstolio kontorą. 

- Ar nerizikinga pirkti bran-
gų turtą internetu? 

- Pirkimo rizika ir varžytynių 
forma nėra susiję dalykai, varžy-
tynių vykdymo būdas neturi įtakos 
parduodamo turto būklei. Nepai-
sant to, kad varžytynės perkeltos 
į internetą, pagal Civilinio proce-
so kodekso 708 straipsnį visi pa-
geidaujantys asmenys iki varžy-
tynių pradžios gali apžiūrėti par-
duodamą turtą antstolio nustaty-
ta tvarka. Planuojant įsigyti išvar-
žomą turtą ir siekiant, kad investi-
cija būtų naudinga, pravartu jį ap-
žiūrėti buvimo vietoje ir pasikon-
sultuoti su atitinkamos srities spe-
cialistu.

nekilnojamojo ir kilnojamojo turto 
varžytynės – tik internete

antstolė atkreipia dėmesį, kad dalyVauJantysis 
Varžytynėse labai kruopŠčiai pildytų grafas, 

kadangi kompiuterinė sistema neleidžia taisyti. 
antstolis tokiu atVeJu beJėgis. pasitaikė atVeJis, 

kai 36000 kainuoJantį obJektą per apsirikimą 
pakėlė iki 78000 litų ir nesutiko už tokią kainą 

pirkti. tokiu atVeJu prarado įmokėtą Varžytynių 
dalyVio mokestį.

e-Varžytynėse 
antstolės  

r. mikliuŠienės kontora 
sėkmingai pardaVė 
Jau 10 JonaVoJe ir 

kėdainiuose esančių 
nekilnoJamoJo turto 

obJektų.

arai žemės sklypas, kampinis, šalia 
miško). Kaina 53000 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. Kai-
na: 35000 Lt arba keičia į 1 kamb. butą 
Jonavoje.
sodybos
SKUBIAI Sodybą Okainių k., Kėdai-
nių r. (medinis namas 1 a., bendr. pl. 96 
m², įvestas naujas centralinis šildymas, 
plastikiniai langai, uždengtas naujas 
stogas, naujas kamino įdėklas, WC ir 
vonia, yra internetas, televizija „Gala“, 
nauja elektros instaliacija, ūkinis pasta-
tas (146 m²), 52 a žemės, 38 km nuo 
Jonavos, 36 km - nuo Kėdainių, veikia 
ž.ū. bendrovė. Kaina 43000 Lt.
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. 
(gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, ben-
dr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnimi), 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. (me-
dinis namas (dviejų galų, 88,24 m2, šil-
domas krosnimis), ūkiniai pastatai, šuli-
nys, 46 arai namų valda, šalia Nevėžio 
upė, netoli miškas, šalia autobusų sto-
telė). Kaina: 40000 Lt arba keičia į sodą 
su vasarnamiu s/b „Draugystė“, „Neris“, 
„Stumbras“, siūlyti ir kitus variantus. 
sklypai
8,684 ha žemės ūkio paskirties ir 0,808 
ha ūkinių miškų sklypus Praulių k., Šilų 
sen., Jonavos r. (atlikti kadastriniai ma-
tavimai, šalia miesto ribos). Kaina 8000 
Lt/ha

0,41 ha namų valdos sklypą (4 km nuo 
Jonavos) Jaugeliškių k., Šilų sen., Jo-
navos r. Sklype yra šulinys, sodas, šil-
tnamis. Asfaltuotas privažiavimas, šalia 
sklypo praeina elektros linija, atlikti geo-
deziniai matavimai. Kaina 2000 Lt/a
0,70 ha sklypą Rimkų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, geras privažiavi-
mas). Kaina 6900 Lt.
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia statomi gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
45000 Lt
0,60 ha sklypą Venecijos k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe, 
graži vieta). Kaina 60000 Lt
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas). Kaina 12000 Lt
26 a namų valdos ir 5a žemės ūkio pa-
skirties sklypas Gulbiniškių k., Šveica-
rijos sen., Jonavos r. (sklype pradėtos 
statybos, yra visi projektai ir leidimai 
gyvenamojo namo, garažo ir pirties sta-
tyboms.). Kaina 90000 Lt
15 a žemės sklypą Jonavoje Virbalų 
mikr. Rasos g. (atlikti geodeziniai mata-
vimai, kampinis). Kaina 65000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos 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
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). Kai-
na: 60000 Lt
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pa-
čioje Užusalių gyvenvietėje, graži vieta, 
netoli miškas). Kaina: 30000 Lt
garažai
Garažą b-je „Neris“(standartinis) Ska ru-
liuo se. Kaina: 7500 Lt.

kiti pastatai
Sandėliavimo pastatus Kalnėnų k., 
Užusalių sen., Jonavos r. (mūriniai, 
bendr. pl. 802,64 m2, pagalbiniai pas-
tatai 58 m2 ir 11,63 m2, nauja elektros 
instaliacija, telefono linija, internetas, 
signalizacija, yra veikianti naudotų au-
todalių parduotuvė, aptverta teritorija, 
strategiškai gera vieta komercijai). Kai-
na 130000 Lt (su parduotuve - 250000 
Lt).
Fermos pastatą (su palėpe) Tauckūnų 
k., Kaišiadorių r. (bendr. pl. 817,35 m2, 
50 arų žemės, ~50 m stovi elektros 
transformatorius, vandens bokštas, 7 
km iki Kaišiadorių, iki statinio asfaltas). 
Kaina: 75000 Lt

keičia
2 kamb. butą Čičinuose (2 a. mūr. na-
mas, 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 boi-
leris), plastikiniai. langai, šarvuotos du-
rys, šildomas kietu kuru (koklinė kros-
nis), 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. na-
mas, 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
Fermos pastatą (su palėpe) Tauckūnų 
k., Kaišiadorių r. (bendr. pl. 817,35 m², 
50 arų žemės, ~50 m stovi elektros 
transformatorius, vandens bokštas, 7 
km iki Kaišiadorių, iki statinio asfaltas) 
keičia į 2k butą Kaune arba Jonavoje.
2 kamb. butą Lietavos g. (5 a. mūr. na-
mas, V a., bendr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 
17,02 ir 11,92 m², virt. pl.m², WC ir pus-
vonė 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. Karaliaus Mindaugo g. (5 aukš-
tų blk. namas, IV a., bendr. pl. 47,28 m2, 
virtuvės pl. 5,35 m2, kamb. pl. 17,13 ir 
15,73 m2, WC ir vonia kartu, visi skai-
tikl., balkonas) keičia į namą be  pato-
gumų.
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, balko-
nas, rakinama laiptinė) keičia į 2 kamb. 
butą Rimkuose. 
Namą „Neries“ sodų b-je, Ruklos k. (2 
a. mūrinis, bendr. pl. 154 m², I a. – 2 
kambariai, pl. 18 ir 9 m², WC ir vonia, 
II a. – 2 kambariai, pl. 16 ir 20 m², vir-
tuvė 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 Jona-
voje I – II a. 
Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. (me-
dinis namas (88,24 m2, šildomas kros-
nimis), ūkiniai pastatai, šulinys, 46 a 
namų valda, šalia Nevėžio upė, netoli 
miškas, iki pat sodybos asfaltas, šalia 
autobusų stotelė) keičia į sodą. 
Sodą s/b „Ežerėlis“ Bulotų k., Dumsių 
sen. (6 a žemės, šulinys, vandentiekis, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, įrankiams bū-
delė, 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

Atkelta iš 3 psl.

9 klausimai antstolei r. mikliušienei  
apie varžytynių naujoves:
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Reklama   Tel.: 60015, (8-685) 25658 
El. paštas   info@joneda.lt

leidėJas: uab “Joneda”
J. Ralio g. 5, LT-55182 Jonava, tel. (8-349) 54607
Redaktorė Aldona Skaisgirytė, tel.: 60015, (8-685) 25658
Tiražas - 14170 egz.
ISSN   1392-8562

Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Laikraštis leidžiamas visuomeniniais pagrindais

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

mob. 8 617 46151

    

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

Vasarinės padangos jau prekyboje
ruošiame automobilius techninei apžiūrai

Kas? Kur? Kada?

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

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

JonaVos VieŠoJoJe bibliotekoJe
Kovo 19 d. 17 val. – bibliotekos skaitykloje vyks poezijos ir muzi-

kos valanda pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą „Šviesos krantas“, 
kurios metu bus pristatyta to paties pavadinimo kompaktinė plokštelė. 
Renginyje dalyvaus aktoriai Dalia Jankauskaitė ir Liubomiras Lau-
cevičius bei Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro solistas, fleitinin-
kas Andrius Radziukynas. Renginys nemokamas.

Kovo 20 d. 16 val. – Oxford University Press duomenų bazių 
pristatymas – Interneto skaitykloje

JonaVos kultūros Centro didžioJoJe salėJe
Kovo 23 -24 d. - Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės 

„Šimtakojis“ regioninis turas.

meno galeriJoJe 
(dirba antradieniais-šeštadieniais nuo 12 iki 18 val.)

Eksponuojama Linos Šniraitės personalinės tapybos darbų 
paroda.

Kovo 19 d. 18 val. - ritminės muzikos šamano Z‘EV (JAV) koncer-
tas. Bilieto kaina 15 Lt.

Kovo 21 d. 16 val. - Jonavos rajono dailės mokytojų darbų paro-
dos atidarymas.

Kovo 27 d. 18 val. - Čiurlionio kvarteto ir Irenos Milkevičiū-
tės (sopranas) koncertas. Bilieto kaina 15 Lt, moksleiviams - 10 Lt 

kinas koVo mėnesį
„Koko ir vaiduokliai“ (nuotykių filmas, Kroatija) – 19 d. 16 val.
„Legendos susivienija“ (animacinis nuotykių filmas) – 25 d. 16 val.

laisVos darbo Vietos
2013-03-15 duomenimis

SPECIALISTAI
Administratorius Tel. 8 349 
77100, biuras@vedauta.lt
Bendrosios praktikos slau-
gytojas Mob. 8 618 32132,  
astrauskienedalia@gmail.
com
Gamybos meistras (metalo 
konstrukcijų gamyba ir monta-
vimas) Tel. 8 349 54576,  
ranga@jonavosranga.lt
Specialiųjų statybos darbų 
vadovas Tel. 8 349 56097,  
aidaj@iremas.lt
Transporto specialistas (va-
dybininkas) Mob. 8 685 06406,  
laura@starload.net
Turizmo vadybininkas Mob. 8 
688 50100, jonava@ingrima.lt
DARBININKAI
Automobilių remonto šalt-
kalvis Mob. 8 686 76607,  
argva@takas.lt
Apdailininkas (ė) (medžio ap-
dirbimas-darbas trim pamaino-
mis) Tel. 8 349 59214,  
personalas@baldaijums.lt
Barmenas padavėjas Mob. 
652 14650, rigevita@tiltas.lt
Baldų apmušėjas Mob. 8 633 
15520, mantuskaj@yahoo.
com
Duonos ir pyrago gaminių 
formuotojas (a) Mob. 8 686 
06676, info@baltasispyra-
gas.lt
Gaterininkas Mob. 8 682 
51553, info@saugera.lt
Elektrikas Mob. 8 618 72608, 
inzinierius@agrupe.lt
Kepėjas (žaldokų, čeburekų, 
spurgų kepimas) Mob. 8 600 
29087, alimejas@gmail.com
Krovininių automobilių re-
monto šaltkalvis Mob. 8 652 
01711, alfredas@tenta.lt
Lengvųjų automobilių re-
monto šaltkalvis Mob. 8 610 

07514, gerlukas.jonava@
gmail.com
Siuvėjas Mob. 8 687 79346,  
biuras@agrupe.lt
Siuvėjas Mob. 8 699 11226,  
eugenija@introstyle.lt
Siuvėjas Mob. 8 698 16563,  
personalas@audimas.lt
Siuvėjas (baldų apmušalų siu-
vimas) Mob. 8 633 15520,  
mantuskaj@yahoo.com
Sodo, miško technikos re-
monto meistras Mob. 8 610 
07514, gerlukas.jonava@
gmail.com
Šlifuotojas (a) (medžio apdir-
bimas-darbas trim pamaino-
mis) Tel. 8 349 59214,  
personalas@baldaijums.lt
Šaltkalvis elektrikas (medžio 
apdirbimo staklių montavimas) 
Mob. 8 678 13417,  
rytis@3sg.lt
Šaltkalvis suvirintojas Mob. 
8 687 21336,  
personalas@fpifurniture.eu
Tarptautinio krovinių per-
vežimo transporto priemo-
nės vairuotojas Mob. 8 604 
16868,  
raizatrans@gmail.com
Tarptautinio krovinių per-
vežimo transporto priemo-
nės vairuotojas Mob. 8 686 
76607,  
argva@takas.lt
Valytojas (darbas neįgalie-
siems-5 val. per savaitę)  
Mob. 8 640 43222,  
natakmz@gmail.com
Smulkesnės informacijos 
galima teirautis darbo  
dienomis telefonu 30588
Kauno teritorinės darbo biržos 
Jonavos skyriaus informacija
Naujausią darbo biržos in-
formaciją apie laisvas darbo 
vietas kas savaitę rasite in-
terneto svetainėje  
www.joneda.lt

Perku tarybinius me-
dalius ir ženkliukus 

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

romanetės
ritininės  

užuolaidos
Širmos  

karnizai

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

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

Užuolaidoms  
taikomos nuolaidos 

www.lolima.lt

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS.
Tel. 8-656 24178, 

info@autorider.lt
www.autorider.lt

Žemės kasimo, 
lyginimo  

ir kiti darbai.

Tel. 8-684 20587

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

Grožio salonui reikalinga kirpėja.  
Tel. 8-686 44038

Kovo 30 d. 15 val. Chemikų g. 138 A
pirmosios Jonavoje evangelikų – liuteronų pamaldos

Kviečiame dalyvauti visus norinčiuosius
(išsami inf. tel. 8-689 63069)

Inžinerinių tinklų tiesimo įmonė UAB „KRS“ pri-
ims dirbti mechanizatorius ir vamzdžių klojėjus. 

Kreiptis specialistas@krs-group.com  
arba skambinti tel. 8-37 454464.

Siūlo darbą

Skubiai parduodamas  
2 kamb. butas Žeimių take 

(5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 50,49 m2, virt.pl. 
9 m2, plastikiniai langai).  

Kaina 75 000 Lt. 
Tel. 8 612 68912

• paima mirusįjį iš namų ar li-
goninės,
• tvarko dokumentus,
• organizuoja laidotuvių eigą,
• užsako giesmininkus, auto-
busą ir gedulingus pietus.

• šarvojimo salė,
• karstai, rūbai, avalynė ir t.t.,
• vainikai, gėlės, puokštės, 
krepšeliai,
• autokatafalkai,
• duobkasiai, karsto nešėjai,

n. ratautienės uab „amžina ramybė“
Kaštonų g. 1 (buvusi Žeimių g. 72A),

Tel. 8-699 91035 (visą parą),  
66048 (7.30-19 val.).

teikia Visas laidoJimo ir  
kremaVimo paslaugas:


