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Meras buvo 
pakviestas išskirtinių 

dalykinių pietų
Su balandžio pabaigo-

je Lietuvoje viešėjusiu Eu-
ropos ekonominių ir socia-
linių reikalų komiteto pirmi-
ninkas Henri Malosse su-
sitiko ne tik Lietuvos Res-
publikos Prezidentė, Minis-
tras Pirmininkas, kiti Vyriau-
sybės atstovai, bet išskirtinę 
garbę svečias parodė ir jau-
niausiam Lietuvos savivaldy-
bių merui – mūsų rajono va-
dovui Mindaugui Sinkevičiui, 
balandžio 23–iąją pakvies-
damas dalyvauti dalykiniuo-
se pietuose.

Kaip sakė rajono meras, 
prancūzas H. Malosse yra 
30-asis šio komiteto pirmi-
ninkas, kurį visi vadina pre-
zidentu. Prezidento paro-
dytas dėmesys Lietuvai tar-
si grąžinta skola už mažes-
nio dėmesio rodymą Baltijos 
šalims. Svečias su Jonavos 
rajono meru aptarė jaunimo 
nedarbo, finansines bei re-
gionų vystymosi problemas, 
diskutavo jaunimo verslu-
mo ugdymo bei kitais klau-
simais.

Be to, svečias Jonavos 
rajono savivaldybę pakvietė 
bendradarbiauti su Prancū-
zijos vienu iš regionų. 

beNdrovei „JoNeda“ 
Jau septyNiolika
Gegužės 6-ąją uždaro-

ji akcinė bendrovė „Joneda“ 
pradeda skaičiuoti aštuonio-
liktuosius metus. Tiek metų 
užsiima nekilnojamojo tur-
to tvarkyba, tarpininkavimu 
perkant-parduodant nekilno-
jamąjį turtą.

Gegužę pradeda skai-
čiuoti ir penkioliktuosius 
savo gyvavimo metus ben-
drovės leidžiamas to paties 
pavadinimo laikraštis. Tai 
vienas pirmųjų nemokamų 
laikraščių šalyje, einantis iki 
šiol vienu didžiausių tiražų, 
kuris, beje, lenkia ir kai ku-
riuos gana žinomus respu-
blikinius dienraščius.

Perka katalizatorius, akumu-
liatorius, starterius, generato-

rius, el. variklius, automobilių lai-
dus, kompiuterių ir kitas plokš-
tes bei seną, nebenaudojamą 

buitinę techniką.
Tel. 8 660 99 000 

www.kaunakiemis.lt
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- Kaip sekasi?
- Policijoje sėkmė labai sąly-

ginis dalykas. Prieš pietus gali 
sektis, o jau po pietų gali būti 
visiškai atvirkščiai. Galbūt įvyks 
tokie atvejai, dėl kurių reiks 
pusę metų dirbti, kuriais visi do-
mėsis: žurnalistai, valdžia, vi-
suomenė. Sėkmė toks slidus 
dalykas. Bet kas dirba, sten-
giasi – ir sėkmė ateina. Nieko 
nebus, jei tik sėdėsi ir skųsiesi, 
kad man nesiseka, o, girdi, vi-
siems kitiems aplinkui sekasi. 
Kaip tam anekdote. Skundžia-
si, kad nieko neišlošia. Sako, 
tai bent bilietą nusipirk. Nieko 
nedaro ir nori, kad sėkmė atei-
tų.

- Ar sėkmę galima progno-
zuoti?

- Per dvejus metus iš ei-
lės nusikalstamumas sumažė-
jo beveik 30 proc. Tai čia mūsų 
kokių 2-3 metų įdirbis. Dirbom 
labai sunkiai ir galvojom, kada 
ateis tas momentas, kai dar-
bas pradės duoti dividendus. 
Juk negali būti tiek vagių. Vie-
ną mėnesį buvo suimta net 18 
jonaviečių. Galvojom, kada čia 
baigsis. Pasirodo, kol nebūna 
kai kurie asmenys įkalinti, izo-
liuoti nuo visuomenės, tol nesu-
lauksi tvarkos.

Beveik dvejus metus nusi-
kalstamumas mažėjo. Per ketu-
ris šių metų mėnesius vėl junta-
mas nusikalstamumo augimas. 
Maždaug 20 proc. Jau mes pra-
eitų metų antroje pusėje gavom 
pranešimus iš įkalinimo įstaigų, 
kad ruošiamasi paleisti dalį nu-
sikaltėlių. Pasižiūrėjom pagal 
kokius straipsnius ten jie atsi-
dūrę: žmogžudystė, plėšimas, 
vagystės. Reikėjo tam ruoštis 
ir suprasti, kad jie sugrįžę neis 
nei į „Achemą“ dirbti, nei gatvių 
šluoti, jie imsis to, ką geriausiai 
žino, ką greičiausiai gali pada-
ryti. Mes kartais savais kanalais 
gaunam informaciją, kad įkalin-
tieji, dar neišėję į laisvę, jau yra 
suplanavę, kad pirmoje, antroje 
ar trečioje dienoj jau jie griebsis 
to paties, ką jie iki šiol darė, dėl 
ko tose įkalinimo įstaigose sėdi.

Be abejo, yra ir tų sponta-
niškų momentų, kurių nesitiki-
ma, neprognozuojama. Tačiau 
daug kas yra dėsninga.

- Turbūt ir vagims būdinga 
migracija?

- Gal daugiau automobilių 
vagims. Jei pagaunam vagis, 
paaiškėja, kad ir Kaune, Jona-
voje, Kėdainiuose vogė. Yra to-
kių migracinių atvejų. Jei spus-
teliame labiau, tai vagys pasi-
neša Kauno, Kėdainių link. Pa-
vyzdžiui, turėjom vagysčių iš 

elektros transformatorinių. Kai 
pradėjom lipti ant kulnų, persi-
metė net į Ukmergę.

- Beveik nėra tos dienos, 
kad policijos suvestinėse ne-
būtų pranešimo apie apvog-
tus sodo namelius, ypač va-
gys siautėja „Stumbro“ sodų 
bendrijoje.

- Šioje bendrijoje apvogta 
beveik 40 sodo namelių. Brai-
žas tas pats. Grobimo objektas 
– panašus. Nedidelės vertės 
daiktai – laidai, variniai puodai, 
išardomi šaldytuvai ir t.t. Yra 
įtariamieji. Jie jau prisipažini-
mus surašė. Vienas areštinėje. 

- Turbūt kaip visada, di-
džiausias krūvis tenka krimi-
nalistams? Ne tik filmuose.

- Kas dėl ikiteisminių tyrimų, 
tai čia pagrindą sudaro krimi-
nalistai. Nors turim ir viešojoje 
policijoje sudarę dviejų asme-
nų grupę, kurie specializuoja-
si smurto artimoje aplinkoje ty-
rimuose.

- Tai dar viena sprogusi 
mūsų gyvenimo socialinė vo-
tis. Tos pačios policijos su-
vestinės atskleidžia, kad reta 
diena rajone praeina ir be 
smurto artimoje aplinkoje.

- Taip, labai daug. Baisu. 
Šiais metais jau užfiksuota pus-
šimtis smurto atvejų. Jis būna 
fizinis, psichologinis, ekonomi-
nis ir seksualinis. Daugiausiai 
užfiksuojama fizinių smurto ar-
timoje aplinkoje atvejų, keletą 
psichologinių pradėję tirti.

Kiekvienu atveju, jei smur-
tautojas tik randamas, jis 48 

val. uždaromas į areštinę. Tai 
yra tokia prevencinė priemonė.

- Anksčiau, ypač tarybi-
niais laikais, atvažiuoja pa-
reigūnai: „Ai, čia buitinis ki-
virčas. Susipykot? Susitaiky-
sit. Čia nėra kas veikti“. Ma-
siškai kviesdavo, masiškai 
ir taikydavosi. Tiek milicijos, 
tiek policijos pareigūnai lik-
davo tarsi kvailio vietoje, tik 
laiką sugaišdavo.

- Dabar yra toks įdomus mo-
mentas. Gali nebūti pareiškimo, 
užtenka paties fakto. Jei atva-
žiavęs pareigūnas tokį faktą 
nustato - mato išvartytus daik-
tus, sumuštą asmenį ar pan.- 
patys rašo pranešimą, užpildo 
atitinkamą formą, nurodo, ku-
riose vietose asmuo sužalotas, 
kaip kas yra. Ir viskas – į areš-
tinę. Besąlygiškai – ar tu girtas 
ar negirtas.

Anksčiau būdavo iš tiesų 
taip. Ir aš esu susidūręs. Atei-
na moteris ir sako: „Ar galit pa-
gąsdint mano vyrą?“ Aš sakau: 

„Kaip man pagąsdinti, ar ragus 
kokius užsidėti?“ Policija netu-
ri tokios gąsdinimo funkcijos. O 
dabar policija, apskritai, - pas-
laugų teikėja, arčiau prie žmo-
gaus. Beje, turbūt atsimenate, 
kad anksčiau policija ir vyrus, ir 
vaikus gąsdindavo. Dabar ne-
pagąsdinsi. Pasikeitė pareigū-
nų ir žmonių tarpusavio san-
tykiai. Jie tapo draugiški. Mes 
lankomės vaikų lopšeliuose-
darželiuose, mokyklose. Poli-
cijos komisariate vyksta atvi-
rųjų durų dienos: ateina moki-
niai, jiems rodome specialią-
sias priemones, pasakojam, ką 
mes veikiam, motyvuotai aiški-
nam, kad esam daugiau drau-
gai nei priešai.

Net ir gatvėje prieina žmo-
nės, pasikalba su policijos pa-
reigūnu. Iš tiesų, malonu, kad 
tas policijos pareigūnų ir žmo-
nių santykis pastebimai pasi-
keitęs ir keičiasi. Į gerąją pusę.

Prieš kokius 15 metų esu 
sakęs, kad apylinkės inspek-
torių įsivaizduoju ne tokį, kuris 
tik tiria, baudžia ir žiūri tik prie 
ko prisikabinti. O tokį. Net vaiz-
dą buvau susidaręs. Eina apy-
linkės inspektorius per savo pri-
žiūrimą teritoriją – visi jį pažįs-
ta, stabtelna prie bobutės dar-
žiuko tvoros, o ši: „Na, vaike-
li, kaip tau sekasi?“ Pasišneka 
apie tą ir aną. Draugiškai, atvi-
rai, be jokių sukaustymų ir bai-
mių. Mano vizija pildosi.

- Na, tokį „savą“ inspekto-
rių matydavome rusiškuose 
filmuose, dabar toks „savas“ 
dažniausiai– nedidelio mies-
telio šerifas...

- Turiu pasakyti, kad ren-
giamas naujas apylinkės ins-
pektoriaus aprašas – ten nu-
matytas bendruomenės parei-
gūnas, kuris nedirbs su doku-
mentais, o dirbs su bendruo-
mene švietėjišką darbą. Pla-
nuojama, kad toks bendruo-

apie ateities policiją, dabartį ir praeitį žmogiškai ir atvirai žurnalistės 
aldonos skaisgirytės pokalbis su kauno apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Jonavos policijos komisariato viršininku vigintu lukošiumi.

Antrojo pasaulinio 
karo dalyvių organiza-
cijos Taryba gegužės 
9 dieną Jonavos ka-
rių kapinėse organi-
zuoja Pergalės die-
nos minėjimą. Kvie-
čiame karo veteranus, 
jų artimuosius ir visus 
rajono gyventojus.
Minėjimo pradžia – 

12 val.

„Man patinka greiti, ryžtingi, be didelių trepsėjimų sprendimai“, - sako Jonavos policijos 
komisariato viršininkas Vigintas Lukošius

Nukelta į 3 psl.
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Žvilgsnis

Ričardas Adamonis
Žurnalistas

Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (170)

Kaip, beje, ir Europos Sąjun-
gos vadai, nes kapitalizmo vei-
klos principai visur vienodi. O 
pagrindinius metodus ir vieni, ir 
kiti perima, kaip sakydavo ko-
munizmo pranašai, iš „kapitaliz-
mo citadelės“ - Jungtinių Ameri-
kos Valstijų. Tiesa, nuodugniai 
viską pakartoti negali (aborige-
nų žudymo, ginkluoto žemių už-
grobimo), bet to ir nereikia, kaip 
rodo ES praktika, galima ir ki-
taip pavergti šalis. Antai vokie-
čiai nuo viduramžių nesėkmin-
gai bandė tai ginklu padaryti, o 
dabar turi ko siekė - didesnę dalį 
Europos. Netgi Nobelio premiją 
už tai gavo. Tiesa, netiesiogiai, 
bet visi taip supranta. Mat 2012 
m. Nobelio premija buvo skirta 
Europos Sąjungai už taikos, su-
sitaikymo, demokratijos ir žmo-
gaus teisių skatinimą Europoje. 
Vokietijos žiniasklaida springda-
ma šaukė valio, nes anot jos, tik 
Europos Sąjungai visi turi ran-
kas ir kojas bučiuoti, kad kone 
70 metų senajame žemyne ne-
buvo karinių konfliktų, o žmonės 
palaimingai gyvena. Ir tame, be 

abejo, didžiausias pagrindinio 
Sąjungos dirigento, Vokietijos 
nuopelnas. Ditirambų giedoto-
jai kažkodėl kukliai nudelbę akis 
pamiršo priminti Senojo žemyno 
gyventojams, kad visus karinius 
konfliktus ir niokojančius karus 
nuo viduramžių sukeldavo tie 
patys vokiečiai, kurie ir suforma-
vo Europos Sąjungą. Per am-
žius nesėkmingai bandę ginklu 
užgrobti aplinkines žemes, vo-
kiečiai išmąstė naują pajungimo 
būdą. Palengva, taikydama įvai-
riausius ekonominius bei politi-
nius svertus pasiekė, kad Pran-
cūzija, Ispanija, Italija, Nyderlan-
dai ir kitos reikšmingesnės Va-
karų Europos valstybės, taptų 
glaudžiai susietos su Vokietijos 
ekonomika. Oficialus pretekstas 
- agresyvus amerikinio kapitalo 
veržimasis į Europą. 1957 me-
tais jos iniciatyva įsteigta Euro-
pos Ekonominė Bendrija (EEB) 
per 56 metus peraugo į dabarti-
nę Europos Sąjungą, jungiančią 
27 Europos valstybes.

Lietuviai savo tautiškumą iš-
saugojo tik kaimo žmonių dėka - 
taip giliai jis įleidęs šaknis gimti-
nės žemėn. Buvo. Tai labai ge-
rai suvokė ES ideologai siekda-
mi tas šaknis jei ne išrauti, tai 
bent nukirsti. Pradžioje jiems 
nesąmoningai talkino nepriklau-
somybės aušroje prie valdžios 
prasibrovę gudresni komuniz-
mo statytojai. „Išardysime tą so-
vietinį kolūkinį kaimą, grąžinsi-
me žemę jos tikriesiems savi-
ninkams!“- šaukė ir darė. Tuoj 
buvo išleisti įstatymai, leidžian-
tys ne tik grąžinti žemę jos sa-
vininkams, bet dar unikalesni, 
pasaulinėje praktikoje negirdėti 
- įgalinantys tą žemę net kilno-

ti iš vienos vietos į kitą. Kad tai 
lengviau būtų daryti, ėmė griauti 
fermas, kompleksus, vertinges-
nį turtą sumaniai priglobdami. 
Kolūkinio kaimo nebeliko. Ant 
tėvų žemės liko tarpukario ūki-
ninkų palikuonys. Deja, jau ge-
rokai pasenę, vargiai išlaikantys 
kastuvą rankose. O juo ne ką 
nuveiksi žemės ūkyje. Gi vaiku-
čiai pajutę neribotą laisvę, movė 
kuo toliau nuo žemės tenai, kur 
taip troško pakliūti pro geležinę 
uždangą. Liko senoliai prie lan-
go, beviltišku žvilgsniu stebin-
tys, kaip baigia piktžolėmis ap-
tekti protėvių prakaitu aplaisty-
ta gimtoji žemė. Ir staiga, kaip 
Pilypas iš kanapių, lietuviškas 
ES pranašas: „Nesikankink, tė-
vai. Pasirašyk štai šį popierėlį ir 
ramiai sėdėk po obelim. O mes 
tau kelis šimtelius litukų pame-
tėsime iš dosniosios ES fondų.“ 
To dar nebuvo net prie Smeto-
nos - mokėtų, kad nedirbtum! 
Pasirašė. Ne visi. Kai kurie liko, 
stengdamiesi išsilaikyti savoje 
žemėje. Juolab, kad toji nuos-
tabioji ES žadėjo išmokomis pa-
remti žemdirbius. Padeda. Tik 
tris kartus mažesnėmis nei vo-
kiečiams. Man gerklėje stringa 
obuoliai, kriaušės, morkos, svo-
gūnai, kiauliena, kai perskaitau, 
kad obuoliai - lenkiški, kriaušės 
- ispaniškos, morkos - olandiš-
kos, kiauliena - vokiečių arba 
danų. „Skinu ir rūšiuoju kriau-
šes Ispanijoje,“ - Jurga. „Plau-
nu ir fasuoju morkas, svogū-
nus Olandijoje,“- Audronė. „Dir-
bu Vokietijoje skerdykloje - viš-
tas gaudau,“- Pranas. Gal Lie-
tuvoje šios gėrybės nedera, viš-
tos neauga, bekonai netunka? 
Ką, jie geresni žemdirbiai, gyvu-

lių augintojai už mūsiškius? Juk 
pirmame Nepriklausomybės 
dvidešimtmetyje mes už danus 
daugiau bekonų eksportuoda-
vome į Vakarų Europą. Tai kodėl 
antrajame Nepriklausomybės 
dvidešimtmetyje lietuviai lenkia 
nugaras danams, vokiečiams, 
olandams tuos pačius bekonus 
augindami? Neapsimoka, nes 
anie europiečiai gaudami dides-
nes išmokas pigiau gamina. Ir 
todėl, kad mūsų valdžion pate-
kę komunizmo statytojai labai 
norėjo kuo greičiau įstoti į naują 
rojų, šį kartą Vakaruose, tad ver-
giškai sutiko su visais naujo ro-
jaus kūrėjų reikalavimais. Net su 
tokiu akivaizdžiai lobistiniu ir ab-
surdišku, kaip mokėti už tai, kad 
Lietuvos žemdirbiai žemės ne-
dirbtų, javų nesėtų, kiaulių ne-
augintų ir atiduotų rinką Vakarų 
monopolininkams. Arba - užda-
ryti veikiančią atominę, kuri dar 
galėtų dirbti 50 metų ir statyti 
naują, brangesnę. Valdžioje sė-
dintys ir toliau nuolankiai patai-
kauja ES viršūnėms, mat, ji kol 
kas leidžia kai ką dalinti iš jos 
fondų. Dalinant, kaip žinia, nu-
byra ir dalintojams... Matyt, ge-
rai tarnauja, jei Prezidentei net-
gi Karolio Didžiojo ordiną ant ka-
klo kabina. O jis, kaip žinia, nuo 
1950 metų skiriamas politiniams 
veikėjams, pasidarbavusiems 
vardan Europos vienybės. Jį jau 
gavo Adenaueris, Čerčilis, Kolis, 
Tuskas, Havelas, Jonas Paulius 
II, Merkel, Obama, o dabar pa-
puoš iškilią Dalios Grybauskai-
tės krūtinę. Anie valstybių vado-
vai stiprindami ES, stengėsi kuo 
daugiau naudos išpešti savo ša-
lims, mūsų vadovė - atbulai. Už 
tai, kad nuosekliai vykdo ES rei-

kalavimus ir varo lietuvius iš Tė-
vynės, kad jie dirbtų vokiečių, 
danų ar olandų labui. O gal Lie-
tuvos Dalia susivoks vieną kar-
tą, kad ji mūsų šalies prezidentė 
ir per įteikimo ceremoniją viešai 
pareikš, kad ordino neims, kol 
nebus suvienodintos išmokos 
visiems ES žemdirbiams? Juk 
kokia gali būti vienybė ir lygybė, 
jei mūsų žemdirbiai atvirai dis-
kriminuojami? Briuselio klerkai 
dargi tyčiojasi, žadėdami išmo-
kas suvienodinti gal 2025, gal 
2030 metais, kada ES, jos stei-
gėjų planuose bus federacinė 
valstybė ir besąlygiškai turėsi-
me paklusti centrui. Vargu bau, 
ar Prezidentė tam ryšis, nes par-
tinėje mokykloje tvirtai įskiepy-
tas paklusnumas Centrui neleis 
peržengti savęs... O ką darysi-
me mes, lietuviai (likę), jei Eu-
ropos Sąjunga, kaip pranašauja 
garsūs ekonomistai, subyrės? 
Juk neturėsime nei savo žemės 
ūkio, nei pramonės. Galų gale ir 
žemė po kojomis bus ne mūsų. 
Juk ne šiaip sau ES taip primyg-
tinai reikalauja leisti ją nusipirk-
ti užsieniečiams, nors patys vo-
kiečiai net į kalbas nesileidžia 
dėl Deutschlando žemių parda-
vimo. Mūsų Seimas tik dėl akių 
papurkštaus, bet leis parduo-
ti tėviškės žemelę. Kaipgi kitaip, 
juk ne vienas tautos išrinktasis, 
gal ir ne savo vardu, turi nema-
žai jos supirkęs. Gražaus pini-
gėlio tikisi. Prezidentė (jei ta pati 
išliks), be abejo, palaimins - ES 
reikalauja. Teks, ko gero, iš pa-
skutiniųjų susimetus, kokį lopi-
nėlį žemės kur nors apie Kras-
nojarską nusipirkti - vis artimes-
nis kraštas lietuviams, savos ka-
pinaitės tenai dar išlikusios... 

kur dingsime mes, lietuviai?

Jūratė Jadkonytė-Petraitienė
Projekto „T klasė“ vadovė

Balandžio 13-19 dienomis 
30 Lietuvos mokytojų iš 20 res-
publikos mokyklų - tarp jų ir Jo-
navos „Neries“ pagrindinės mo-
kyklos anglų kalbos mokyto-
ja metodininkė Loreta Bizokie-
nė ir biologijos mokytoja meto-
dininkė Rima Žižienė - stažavo-
si Šiaurės Italijoje pagal progra-
mą ,,Neformaliojo švietimo pas-
laugų, siejamų su tvirtų šeimos 
tradicijų ir aktyviais bendruome-
nių santykiais, modeliai“. Sta-
žuotė vyko ES projekto ,,T kla-
sė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji 
ryšiai“ iniciatyva.

Pedagogai susipažino su 
Italijos formaliojo ir neformalio-
jo švietimo sistemomis. Lankė-
si regionuose, puoselėjančiuo-
se vietos bendruomenių veiklas. 
Mondaino miestelio meras Lie-
tuvos mokytojams pristatė re-
gioną bei bendruomenės tradi-
cijas, San Marino respublikoje 
susipažinta su seniausios pa-
saulyje respublikos šeimos tra-
dicijomis, susijusiomis su vie-
nybės deklaracijomis. Ričiono 
miestelyje pedagogai lankėsi 
,,Scuola Secondaria Di 1 Gran-
do Geo Cenci“ mokykloje. Muzi-
kinės pakraipos mokykla Lietu-
vos pedagogus pasitiko subur-
to orkestro koncertu. Mokyklos 
direktorius Paride Principini šil-
tai pasveikino mūsų delegaci-
ją, teikdamas, kad Italijos moky-
klos nėra labai savarankiškos – 
jos priklauso nuo valstybės poli-
tikos: ,,Nuo 2000-ųjų metų mo-
kykloms po truputėlį suteikiama 
daugiau autonomijos, tačiau ne 
pinigų,“ - apgailestavo direkto-

rius. Todėl tėvų materialinė pa-
galba, kai mokyklai dovanoja-
mas kompiuteris ar kitos prie-
monės, yra neišvengiama. Taip 
pat direktorius pabrėžė, kad ke-
lių metų perspektyvoje moky-
klos klasėse bus kompiuteriai su 
vieninga interneto prieiga, kas 
nustebino mūsų mokytojus. Juk 
beveik visose Lietuvos mokyklo-
se tai jau yra senokai sukurta. 

Italijoje tėvus į mokyklos vei-
klą imta įtraukinėti nuo 7-o de-
šimtmečio, kai tai buvo įteisin-
ta valstybės: ,,Šiandien moky-
kloje įsteigta tėvų taryba, turinti 
atstovavimo mokyklai teises“, - 
pasakojo direktorius P. Principi-
ni. Jo vadovaujamoje mokykloje 
tėvai imasi iniciatyvos ruošdami 
šventes, organizuoja išvykas, 
padeda spręsti kasdienines pro-
blemas. Tėvai labai atsakingai 
prižiūri savo vaikus. Pavyzdžiui, 
kiekvieną mokinį iki 12 metų pa-
lydi ir pasiima iš mokyklos. Jei 
į pamokas vėluojama nors vie-
ną minutę, mokinys į klasę ne-
priimamas, kol tėvai neparašo 
pasiaiškinimo. O vieną didžiau-
sių mokyklos renginių - moks-
lo metų pabaigos šventę - vai-
nikuoja bendruomeninės vie-
nų kitiems pagalbos akcija. Tarp 
šeimų keičiamasi, dovanojama 
mokinių išaugti drabužiai, prie-
monės, knygos. 

Kelionės metu Lietuvos mo-
kytojai aktyviai dalijosi įvairių ša-
lių, vykdytų projektų, stažuočių 
patirtimi. Mosėdžio gimnazijos 
pedagogė Virgina Jonkuvienė 
pasakojo apie tarptautinių pro-
jektų – trijų šalių stovyklų orga-
nizavimą Lietuvoje ir dalyvavimą 
Lenkijos bei Vokietijos stovyklo-
se. Jonavos ,,Neries“ pagrindi-
nės mokyklos mokytoja L. Bizo-
kienė pristatė tarptautinį projektą 
E-TILTAS - sėkmingą kartų dialo-
gą. Švenčionių Z.Žemaičio gim-
nazijos dailės pedagogė Jūratė 

Vitkauskienė pranešime lygino 
Lietuvos ir Lenkijos mokyklų me-
ninio ugdymo ypatumus. Santa-
riškių mokymo centro pedagogė 
Irma Vitukynaitė supažindino su 
mokinių ugdymu gydymo įstaigo-
se Švedijoje, Vokietijoje, Belgijo-
je ir Portugalijoje. Klaipėdos sur-
dopedagogė Ulijana Petraitienė 
pasakojo apie specialiųjų porei-
kių mokinių integracijos formas 
Austrijoje. 

Šios stažuotės tikslas supa-
žindinti su skirtingomis užsie-

nio šalių švietimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sistemos formalio-
jo ir neformaliojo ugdymo ypa-
tumais, pasikeisti informacija, o 
gautą patirtį panaudoti savo mo-
kymo įstaigos bendradarbiavi-
mo su tėvais modelio kūrime. 
Stažuotė - tai puikus bendra-
darbiavimo pavyzdys, kai šilti 
santykiai užmezgami ne tik tarp 
skirtingų šalių mokyklų, bet visų 
pirma tarp Lietuvos mokyklų pe-
dagogų. Juk bendra veikla ir sie-
kiai žmones vienija.

tarp trisdešimties šalies pedagogų ir dvi jonavietės stažavosi italijoje

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla - vienintelė mokykla iš rajono, kuri dalyvauja projekte „T klasė“. „Scuola Secondaria Di 1 Grando 
Geo Cenci“ mokykloje Lietuvos pedagogai su direktoriumi P. Principini, besidžiaugiančiu minėto projekto sertifikatu.
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menės pareigūnas nebūtų ap-
krautas rutininiu darbu, popie-
rizmu, o turėtų galimybę ben-
drauti su žmonėmis. Vienas 
bus kaime, kitas – mieste. Pa-
žiūrėsim, kaip jis pasiteisins. 
Net ir pareigybės pavadinimą 
numatyta prigretinti prie visuo-
menei įprasto, senojo – apy-
linkės inspektorius. Dabartinė 
pareigybė - tyrėjas - žmonėms 
nepriimtina. Ne visada ir tiria. 
Ir labai susiaurina pačią apylin-
kės pareigūno sąvoką.

- Kalbant apie tyrėjus, ar 
labai apkrauti tyrimo medžia-
gomis, bylomis?

- Dabar lyg ir daugiau. Pri-
sidėjo nemažai smurto artimoj 
aplinkoj bylų. 

Kaip jau minėjau, kadan-
gi praeitais ir užpraeitais me-
tais nusikalstamumas sumažė-
jo maždaug apie 30 proc., tai 
maždaug apie 200 per metus 
sumažėjo ir ikiteisminių tyrimų. 
Pasijautė, kad krūvis sumažė-
jo. Bet galima sakyti, kad krū-
vis pasireiškia banguotai. La-
bai stipriai padidėja jis visiems, 
kai paleidžiami asmenys iš ka-
lėjimų.

- Kažkaip negirdėti žinių 
apie ekonominės policijos ty-
rimus. Gal ir ji kitaip vadina-
si?

- Ekonominės policijos kaip 
tokios nėra. Pareigūnai yra iš-
skirti pagal savo pareigybės 
aprašymą – turi pareigą atlik-
ti ikiteisminius ar kitus tyrimus, 
susijusius su ekonomine, ūki-
ne, finansine veikla. Poskyrio 
ar grupės tokios nėra. Jie ir tiria 
daugiausia turto sukčiavimus, 
kurie labai populiarūs pasida-
rę. Aš net stebiuosi, kur ta riba 
mūsų patiklumo?

- Ar nereiktų patraukti at-
sakomybėn vadinamojo nu-
kentėjusiojo kaip bendri-
ninko. Dar 2006-ųjų rugsė-
jo mėnesio „Jonedoje“ kė-
liau klausimą, taip ir vadino-
si „Žvilgsnis“ - „Aukos ar nu-
sikaltimų bendrininkai?“ Tai 
juk vadinamosios aukos kaž-
kodėl nesiima spręsti iškilu-
sių problemų įstatymų nusta-
tyta tvarka (sakykim, įvyko 
avarija), o sutinka eiti į san-
dėrį su sukčiais, kad apeitų 
įstatymus, iš anksto sumokė-
damos pinigus.

- Iš tikrųjų, kodėl niekas apie 
tai nepagalvoja, kad žmogus 
eina į sandėrį su galimai nesą-
žiningu pareigūnu. Pats žmo-
gus gal ir neskambintų, bet čia 
jam paskambina tariamas pa-
reigūnas ir siūlo jau gatavus 
sprendimo variantus. Suveikia 
mąstysena: „Jei pinigus susi-
mokėsiu, tai garantuotas, kad 
baigtis gera“. O teisėta ar netei-
sėta - visai nepagalvoja.

- Prieš keletą metų mies-
te įrengtos vaizdo stebėjimo 
kameros. Iš pradžių apie jas 
buvo daug kalbama, disku-
tuojama. Dabar tyla. Ar jūsų 
darbui jos pasitarnavo?

- Turėjo įtakos. Ir kelių eis-
mo pažeidimų ir nusikaltimų iš-
aiškinimams. Pačioje pradžioje 
nužudymą esam ištyrę – aišku, 
nebuvo taip, kad matom, kaip 
jis nužudomas, kaip nusikaltėliai 
pasitraukia ir pan. To nematėm, 
bet kameros užfiksavo kokiu au-
tomobiliu buvo atvažiuota.

Stebėjimo kameros, ma-
nau, turi labai stiprią profilakti-
nę reikšmę.

- Ar nereiktų plėsti jų tin-
klo?

- Vaizdo stebėjimo kame-
rų niekada per daug nebū-
na. Šiandien galbūt aktualiau 
būtų pakeisti esamų stebėji-
mo kamerų kai kurias dislokaci-
jos vietas, kadangi per tiek lai-
ko pasikeitė infrastruktūra. Jei 
prieš keletą metų buvo labai 
aktualu stebėti kokius tris kios-
kelius, nes ten rinkdavosi viso-
kie girtuokliai bei, galima many-
ti, potencialūs nusikaltėliai, da-
bar tų kioskų nė kvapo nelikę. 
Rizikos laukais tapo kitos mies-
to vietos.

- Minėjote, kad rudenį bus 
septyneri metai, kaip vado-
vaujate Jonavos policijos ko-
misariatui. Pagal rotacijos 
principą jau dirbate antrą ka-
denciją.

- Nieko blogo ta rotacija. Vi-
sąlaik, jei tu ieškai kokių nors 
sprendimų, sąlyčio taškų, vi-
sąlaik atrasi naujo. Jei neno-
rėsi ieškoti – ir po savaitės vis-
kas tau bus atsibodę, ir nie-
kas neįdomu. Man patinka grei-
ti, ryžtingi, be didelių trepsėji-
mų sprendimai. Pasakei, pada-
rei ir užmiršai. Nemėgstu pro-
blemas atidėliojančių žmonių. 
Sako, kad padarys, bet jau nie-
kas juo netiki. 

Atrodo, kad septyneri metai 
prabėgo kaip viena diena. Ne-

nusivyliau. Atvažiavau iš didelio 
miesto. Gerai sutariu su ben-
druomene. Kartais tuose ma-
žesniuose miestuose ir daug 
įdomesnių žmonių yra nei di-
džiuosiuose - kokiais įdomiais 
ir svarbiais save belaikytų. 

- Turbūt pagalvojate ir 
apie savo pamainą? Galbūt 
jau ką nors užsiauginote?

- Buvom visi pripratę: va-
dovas pamatė, kad gerai dirba 
kažkoks pareigūnas, jį nusižiū-
rėjo, o kai atsilaisvino vieta, pa-
reigybė, jį rekomendavo ir pa-
skyrė.

Dabar yra kitaip. Sakyčiau, 
tokie labai įdomūs dalykai. Sa-
kykim, Kėdainiuose atsilaisvino 

aukštesnė pareigybė, skelbia-
ma atranka. Atrankoje gali daly-
vauti specialistai iš visos Lietu-
vos. O atrankai vadovauja aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato suformuota komisija, 
7-8 žmonės. Policijos komisa-
riato vadovas turi tik vieną bal-
są. Geriausias žinias gali pade-
monstruoti bet kas - iš Vilniaus 
ar Mažeikių. Laimėtojo vado-
vas gali būti niekada nematęs 
ir negirdėjęs. 

Susidaro keista situacija. 
Pats lyg ir esi kaip vadovas at-
sakingas už komandos dar-
bą, tačiau kažkas kitas paren-
ka specialistą. Iš tiesų tai nėra 
labai gerai. Tačiau demokratija 
yra demokratija.

apie ateities policiją, dabartį ir praeitį žmogiškai ir atvirai žurnalistės aldonos 
skaisgirytės pokalbis su kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos 

policijos komisariato viršininku vigintu lukošiumi.
Atkelta iš 1 psl.

Jonavos policijos komisariate dirba beveik 130 žmonių. Po-
licijos pareigūnai be tiesioginių savo darbų dalyvauja įvairiose 
varžybose: futbolo, krepšinio, daugiakovės. Policijos pareigū-
nui gera sveikata ir fizinė forma - viena svarbiausių gero dar-
bo palydovų. 

Policijos pareigūnai kiekviena darbo diena – tai ir varžytuvių 
„Geriausio patrulio“ ar „Geriausio apylinkės inspektoriaus“ rin-
kimų diena. Niekada nežinai, koks įvykis ar pasiaukojantis žyg-
darbis, o gal kasdienis tylus, kruopštus darbas nulems geriau-
siojo titulą. 

Jonavos policijos komisariato vadovas V. Lukošius šiandien 
iš didžiulio būrio pareigūnų kaip geriausius išskiria: kriminalis-
tus – Visvaldą Leonavičių ir Laimį Baltrimavičių, apylinkės ins-
pektorę – Vaidą Gruodienę, operatyvaus valdymo grupės budė-
toją Arvydą Babilą. 

„Su dabartine rajono valdžia sutariu ypač gerai. Man labai 
patinka greiti, ryžtingi, be didelių trepsėjimų sprendimus prii-
mantys žmonės. Tokie, manau ir yra – rajono meras Mindau-
gas Sinkevičius ir administracijos direktorius Jonas Klemensas 
Sungaila. Ir aš pats mėgstu taip dirbti: pasakei, padarei ir už-
miršai. Ir imiesi naujų darbų“, - sako Jonavos policijos komisa-
riato viršininkas Vigintas Lukošius.

Neseniai rajono meras rajono Policijos komisariato Viešo-
sios policijos skyriui perdavė du naujus šiuolaikinius dviračius, 
su kuriais patruliuojantys pareigūnai galėtų pasiekti tas mies-
to vietas, kurių neįmanoma privažiuoti automobiliais. Daugiau 
nei penkis tūkstančius kainuojančius dviračius, kaip ir dera, pir-
miausia išbandė vadovai – Jonavos policijos komisariato virši-
ninkas V. Lukošius ir rajono meras M. Sinkevičius (žr. nuotr.)

Pernai rajono Savivaldybė rajono Policijos komisariatui pa-
dovanojo automobilį.

Balandžio 29-ąją Savival-
dybėje buvo surengta spau-
dos konferencija, kurioje da-
lyvavo visi jos vadovai, kurie 
trumpai informavo apie svar-
biausius mieste ir kaime vyk-
domus bei artimiausiu metu 
numatomus įgyvendinti pro-
jektus.

Aldona Skaisgirytė

Jonavos rajono meras  
M. Sinkevičius sakė, kad šie 
metai, palyginti su praėjusiais, 
turėtų būti ambicingi savo pro-
jektais ir darbais. Pasak rajono 
vadovo, kai kurie darbai tęsti-
niai, likę iš praėjusių metų, to-
dėl „turim vytis laiką“, kad spė-
tume panaudoti tiek ES struktū-
rinių fondų, tiek Savivaldybės, 
tiek skolintas lėšas. Kadangi 
Jonava – probleminis rajonas, 
Vyriausybė numačiusi ir dau-
giau finansinių injekcijų. Be to, 
meras pastebėjo, kad gerokai 
pasistūmėjo Sporto ir sveika-
tingumo komplekso statybos, 
nors jos dar net neįpusėjo. Ra-
jono vadovas neslėpė, kad su 
šio projekto įgyvendinimu esti 
finansinių sunkumų, kreiptasi 
ir į AB „Achemą“ dėl galimybės 

prisidėti prie jo įgyvendinimo. 
„Nepamatuotų finansinių rūpes-
čių atsirado dėl to, kad objek-
tas gal ir per didelis Jonavai, ta-
čiau projekto keisti jau nega-
lima, turim daryti tokį, kokį pa-
veldėjom“, - su žiniasklaida rū-
pesčiais dalinosi rajono meras 
M. Sinkevičius. Taip pat meras 
gyventojų atsiprašė dėl nepato-
gumų, atsirasiančių dėl tilto per 
Nerį remonto, tačiau vylėsi, kad 
„visus nepatogumus atpirks til-
to grožis, saugumas, prasiplė-
tęs pėsčiųjų takas“.

Mero pavaduotojas Remi-
gijus Osauskas supažindino 
su planuojamais pokyčiais ra-
jono sveikatos apsaugos srity-
je. Anot jo, struktūros ir infras-

truktūros pokyčiai nepablogins 
tiek miesto, tiek kaimo gyvento-
jų padėties – pacientai gaus tas 
pačias, o gal ir geresnes pas-
laugas.

Mero pavaduotojas išvardijo 
didžiuosius infrastruktūros pro-
jektus. Vienas iš jų – tai Buko-
nių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro Slaugos ir palaiko-
mojo gydymo skyriaus rekons-
trukcija, kuriai skirta per 800 
tūkst litų atnaujinti patalpoms. 
Dar per 400 tūkst litų projektinių 
lėšų, 15 proc. prisidedant savi-
valdybei, bus skirta įsigyti me-
dicinos įrangai ir pan.

Taip pat numatyta Jonavos 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro renovacija. Šiemet turė-

tų būti pradėtas statyti, o kitą-
met baigtas – Psichikos dienos 
stacionaras. 

Tarp pokyčių – Žeimių am-
bulatorija prijungta prie Jona-
vos pirminės sveikatos priežiū-
ros centro. Pasak vicemero R. 
Osausko, sudaryta darbo gru-
pė pasiūlė ir kitas rajono am-
bulatorijas prijungti prie minėto 
centro, taip būtų sutapyti valdy-
mo kaštai.

Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Jonas 
Klemensas Sungaila džiaugėsi, 
kad visiems smagu, kai mies-
tas ir kaimas akivaizdžiai gra-
žėja. Anot jo, tęsiama Fabriko 
g. rekonstrukcija, kuriai skirta 1 
mln. 300 tūkst. litų iš ES struk-

tūrinių fondų, dar skirta 500 
tūkst. litų tikslinės paskirties 
lėšų. 900 tūkst. litų iš valstybės 
biudžeto skirta Saulės g. tvar-
kyti. Iš Kelių priežiūros progra-
mos miesto gatvėms sutvarkyti 
skirta 750 tūkst. litų. Anot admi-
nistracijos direktoriaus tvarko-
mi ir mažesni miesto infrastruk-
tūros objektai, šiam tikslui per 
metus bus panaudota apie 900 
tūkst. litų. J. K. Sungaila pasi-
džiaugė, kad kai kurios tikslinės 
lėšos gautos Seimo nario, Su-
sisiekimo ministro Rimanto Sin-
kevičiaus dėka

J. K. Sungaila spaudos kon-
ferencijoje kalbėjo apie didžiau-
sius statybos projektus – Joni-
nių slėnio sutvarkymą, slidinėji-
mo trasos įrengimą, taip pat ap-
žvelgė ir daugiabučių namų re-
novaciją, kuri, pasak jo, yra di-
džiausias „galvos skausmas“. 
Administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Audrius Šulga su-
pažindino su numatomais dar-
bais kaimo seniūnijose bei die-
giamomis į savivaldybės darbą 
informacinių technologijų nau-
jovėmis. Mero pavaduotojas 
Vytautas Venckūnas kvietė vi-
sus susitvarkyti aplinką, nelau-
kiant akcijų.

laukia ambicingi metai
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Informuojame, jog statinių 
savininkai, naudotojai priva-
lo vykdyti statinio techninę prie-
žiūrą nuo naujo statinio staty-
bos užbaigimo akto pasirašymo 
dienos, deklaracijos apie naujo 
statinio statybos užbaigimą pa-
tvirtinimo ar pateikimo Valstybi-
nei teritorijų planavimo ir staty-
bos inspekcijai prie Aplinkos mi-
nisterijos dienos iki statinio nau-
dojimo pabaigos (statinio išre-
gistravimo Nekilnojamojo tur-
to registre dienos) arba iki sta-
tinio griovimo darbų pradžios. 
Jonavos rajone statinių naudoji-
mo priežiūrą vykdo Jonavos ra-
jono savivaldybės administraci-
jos Remonto ir statybos skyrius. 
Priežiūra vykdoma vadovaujan-
tis statybos techniniu reglamen-
tu STR 1.12.08:2010 „Statinių 
naudojimo priežiūros tvarkos 
aprašas“. 

Priežiūros vykdytojas apie 
numatomą statinio techninės 
priežiūros patikrinimą iš anks-
to raštu praneša statinio nau-
dotojui. Patikros metu priežiū-
ros vykdytojas, tikrindamas sta-
tinių naudotojo atliekamą stati-
nių techninę priežiūrą, turi teisę:

1. paprašyti pateikti statinio 
techninei priežiūrai reikalingus 
dokumentus, kai jie yra privalo-
mi, tarp jų:

1.1. statinio techninį pasą 
(ar techninės apskaitos korte-
lę), pastato techninį-energetinį 
pasą, statinio techninės priežiū-
ros žurnalą, statinio periodinių ir 
specialiųjų apžiūrų aktus, stati-
nio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) 
išvadas;

1.2. statinio projektą;
1.3. kadastrinių duomenų 

bylą;
1.4. statinio energetinio nau-

dingumo sertifikatą;
1.5. bendraturčių jungtinės 

veiklos sutartį dėl statinio val-
dymo ir naudojimo, jeigu stati-
nys turi daugiau negu vieną sa-
vininką;

2. patikrinti:
2.1. ar statinio techniniame 

pase (techninės apskaitos kor-
telėje), pastato techniniame-
energetiniame pase yra pada-
ryti statinio techninių, ekonomi-
nių, konstruktyvinių ir energeti-
nių charakteristikų pakeitimai po 
statinio kapitalinio remonto ar 
rekonstravimo (jei tokie darbai 
buvo vykdomi);

2.2. ar laiku ir išsamiai pildo-
mas statinio techninės priežiū-
ros žurnalas;

2.3. ar atliekamos statinio 
periodinės ir specialiosios ap-
žiūros;

2.4. ar įvykdyti statinio tech-
ninės priežiūros žurnale įrašyti 
reikalavimai;

3. apžiūrėti statinį (jo dalį) 
vietoje;

4. apžiūrėjus statinį (jo dalį), 
nustatyti:

4.1. ar statinys naudojamas 
pagal paskirtį;

4.2. ar nevykdomi statinyje 
statybos darbai be statybą lei-
džiančių dokumentų, jei juos tu-
rėti privaloma. Nustačius, kad 
statinyje vykdomi statybos dar-
bai be statybą leidžiančių do-
kumentų, pranešti atsakingoms 
institucijoms;

4.3. ar statinį naudojant lai-
komasi statinio projekte numa-
tytų reikalavimų;

4.4. padaryti išvadas apie 

statinio techninę būklę ir jo tech-
ninę priežiūrą;

5. surašyti statinio techninės 
priežiūros patikrinimo aktą (Re-
glamento 2 priedas); jo 1 eg-
zempliorių įteikti (nusiųsti) stati-
nio naudotojui arba techniniam 
prižiūrėtojui;

6.  nustatyti reikalavimus trū-
kumams pašalinti;

7. kontroliuoti statinio techni-
nės priežiūros patikrinimo akte 
įrašytų reikalavimų įvykdymą;

8. statinio techninės priežiū-
ros žurnale ir prižiūrimų nau-
dojamų statinių naudotojų są-
raše pažymėti apie atliktą stati-
nio techninės priežiūros patikri-
nimą.

Apie patikrinimo išvadas 
bei reikalavimus informuoti raš-
tu statinio naudotoją ir statinio 
savininką (kai naudotojas nėra 
statinio savininkas).

Remonto ir statybos  
skyriaus inf.

inForMaCiJa apie statinių naUdoJiMo priežiŪros orGaniZaviMĄ ir atlikiMĄ

Eil. 
Nr.

Planuojama 
patikros data

Objekto adresas Savininkas/naudo-
tojas

1. II ketvirtis Darbininkų g. 4, Jonava UAB „Jonavos ran-
ga“  

2. II ketvirtis Ukmergės g. 4A, Jona-
va

UAB „Gudžionys“

3. II ketvirtis Darbininkų g. 17, Jona-
va

UAB „Jonavos hidro-
technika“

4. II ketvirtis Ukmergės g. 3, Jonava UAB „Jonavos agro-
transportas“

5. II ketvirtis Miško g. 1, Jonava VĮ „Jonavos miškų 
urėdija“ 

6. II ketvirtis Virbalų g. 4, Jonava UAB „Egsta“
7. II ketvirtis Ruklos g. 16A, Jonava UAB „Naftos atliekų 

perdirbimo centras“
8. II ketvirtis Pramonės g. 41, Jonava UAB „Aldengas“ 
9. II ketvirtis Pramonės g. 10, Jonava UAB „Dengos servi-

sas“
10. II ketvirtis Ruklos g. 14, Jonava UAB „A Grupė“
11. II ketvirtis Jonalaukio g. 10, Jona-

va
UAB „Herimonas“

12. II ketvirtis Jonalaukio g. 4, Jonava UAB „Metalplastas“
13. III ketvirtis Skarulių g. 86, Jonava 

Ruklos g. 12A, Jonava
UAB „Talga“

14. III ketvirtis Jonalaukio g. 10, Jona-
va

UAB „Eukrida“

15. III ketvirtis Jonalaukio  g. 25, Jona-
va

UAB „Overaus-Ju-
ventatis“

16. III ketvirtis Jonalaukio g. 7, Jonava UAB „Realtima“
17. III ketvirtis Jonalaukio k., Jonavos 

r. 
UAB „Iremas“

18. III ketvirtis Jonalaukio k, Jonavos r. UAB „Achemarida“
19. III ketvirtis Jonalaukio k. Jonavos r. UAB „Agrochema“
20. III ketvirtis Jonalaukio k. Jonavos r. UAB „Transachema“
21. III ketvirtis Ukmergės g. 19, Jonava UAB „Vedautos 

transportas“
22. III ketvirtis Darbininkų g. 13, Jona-

va
UAB „Ketuva“ 

23. III ketvirtis Ukmergės g. 16, Jonava VĮ „KRK Jonavos ke-
lių tarnyba

24. III ketvirtis Fabriko g. 48, Jonava UAB „Esta“
25. III ketvirtis Fabriko g. 48, Jonava UAB „Jonavos auto-

busai“
26. III ketvirtis Gudžionių k., Jonavos r. 

Spanėnų k., Jonavos r.
UAB „Baltic Petro-
leum“

27. III ketvirtis Darbininkų g. 4, 55101 
Jonava

UAB „Lukoil Baltija“

28. III ketvirtis Ručiūnų k., Jonavos r. UAB „Vimijula“
29. III ketvirtis Žemaitės g. 1, Jonava 

Vasario 16-osios g. 33, 
Jonava

UAB „Žibalas“

30. III ketvirtis Fabriko g. 5, Jonava AB „Suskystintos du-
jos“

31. IV ketvirtis Girelės g. 7, Jonava AB „Lesto“, Kauno 
regiono Jonavos kli-
entų aptarnavimo 
skyrius

32. IV ketvirtis Lietavos g. 10, Jonava UAB „Bikuva“
33. IV ketvirtis Miško g. 1, Jonava UAB „Amunetė“
34. IV ketvirtis Ukmergės g. 18, Jonava UAB „Lonas“
35. IV ketvirtis Fabriko g. 5, Jonava AB „Jonavos dujos“
36. IV ketvirtis Stoties g. 1, Jonava AB „Lietuvos geležin-

keliai“
37. IV ketvirtis Miško g. 3, Jonava UAB „Agva“
38. IV ketvirtis Kauno g. 99, Jonava UAB „Kaldera“
39. IV ketvirtis Fabriko g. 3, Jonava UAB „Baldai Jums“
40. IV ketvirtis Klaipėdos g. 8, Jonava UAB „Jonavos šilu-

mos tinklai“
41. IV ketvirtis Kranto g. 9, Jonava UAB „Jonavos van-

denys“
42. IV ketvirtis Klaipėdos g. 17, Jonava UAB „Jonavos pa-

slaugos“
43. IV ketvirtis Vasario 16-osios g. 35, 

Jonava
UAB „Tech. apžiūrų  
centras“

44. IV ketvirtis Kauno g. 49, Jonava Priešgaisrinė gelbėji-
mo tarnyba

„daroM diena 2013“ – GeGUžĖs 11-ĄJĄ

Primename, kad šiemet akcija „Darom diena 2013“ vyks ge-
gužės 11 d. Kviečiame visus rajono gyventojus aktyviai dalyvau-
ti tvarkant aplinką!  

Įmones, organizacijas, ketinančias dalyvauti akcijoje, prašome 
kreiptis į miesto seniūniją tel. (8 349) 500 42; el. paštu: jonavos.
seniunija@jonava.lt

nUo GeGUžĖs 6-osios senaMiesČio GatvĖse 
keiČiaMas eisMas 

Po gatvių rekonstrukcijos nuo š. m. gegužės 6 d. atstatomas 
eismas toks, koks buvo iki gatvių remonto: Klaipėdos gatve – vien-
pusis eismas nuo Klaipėdos g. 7-ojo namo iki Sodų g.; Taikos ga-
tve – vienpusis eismas nuo Klaipėdos g. iki Kauno g.; Kauno ga-
tve – vienpusis eismas nuo Sodų g. iki J.Ralio g.; Vilniaus gatve – 
dvipusis eismas.

Jonavos miesto seniūnijos inf.

dĖMesio GyventoJaMs

Namų ūkyje susidarančias 
atliekas gyventojai gali NEMO-
KAMAI nuvežti į atliekų priėmi-
mo aikštelę (Jonalaukio k., se-
nasis sąvartynas). Darbo laikas 
pirmadieniais – šeštadieniais 
nuo 9.00 iki 18.00 val. (be pie-
tų pertraukos). Tel. pasiteirauti: 
8 655 18 778.

Priimamos atliekos: medie-
na (seni baldai, įvairūs medi-
niai daiktai ir kt.), stiklas (skai-
drus ir spalvotas, įvairi stiklo 
tara, stiklo duženos, atliekos), 
popierius (laikraščiai, žurnalai, 
kt. spaudiniai, pakuotės, karto-
nas, atraižos), plastmasė (plė-
velės, indai, žaislai, vamzdžiai, 
įvairi tara bei plastiko pakuo-
tės), metalas (metaliniai namų 
ūkio daiktai, įrankiai, įrengimai 
ir jų dalys), buitiniai prietaisai 
ir įrengimai (šaldytuvai, televi-
zoriai, viryklės, žaislai, elektros 
prietaisai ir kt. įrenginiai), pa-
dangos (lengvųjų automobilių 
ir dviračių), pavojingos buitinės 
atliekos (akumuliatoriai, galva-
niniai elementai, liuminescenci-
nės lempos, seni tepalai, trans-

porto priemonių oro ir tepalo fil-
trai bei kitos pavojingos buityje 
susidarančios atliekos), buityje 
susidarančios statybinės atlie-
kos (betonas, plytos, izoliaci-
nės medžiagos, mišrios staty-
bos ir griovimo atliekos).  

Primename, kad Jonavos 
rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. kovo 29 d. sprendimu 
Nr. 1TS-91 patvirtintų Komu-
nalinių atliekų tvarkymo taisy-
klių 78 punktas nurodo, jog visi 
atliekų turėtojai susidarančias 
atliekas privalo rūšiuoti: atskir-
ti didelių gabaritų atliekas, sta-
tybos ir griovimo atliekas. Šios 
atliekos turi būti metamos į spe-
cialius konteinerius arba ati-
duodamos atliekų tvarkytojui, 
arba pristatyti į Atliekų priėmi-
mo aikštelę, esančią Jonalau-
kio k., Jonavos r. 

Savivaldybių tarybų patvir-
tintų atliekų tvarkymo taisyklių 
pažeidimas užtraukia įspėjimą 
arba baudą iki 2000 Lt (Admi-
nistracinių teisės pažeidimų ko-
dekso 1611 straipsnis).

Jonavos miesto  
seniūnijos inf. 

VšĮ Kauno regiono atlie-
kų tvarkymo centras įgyvendi-
na projektą „Kauno regiono ko-
munalinių atliekų tvarkymo sis-
temos plėtra" (Nr. VP3-3.2-AM-
01-V-02-008), kurio vienas iš 
uždavinių - skatinti individualių 
gyvenamųjų namų savininkus 
kompostuoti namuose susida-
rančias biologiškai skaidžias 
atliekas. Informuojame, jog dar 
yra nemokamų konteinerių na-
mudiniam kompostavimui, ku-
riuos gali įsigyti Jonavos rajono 
gyventojai, privačių valdų/sodo 
sklypų savininkai, sudarę miš-
rių komunalinių (buitinių) atlie-
kų tvarkymo sutartis su UAB 
„Jonavos paslaugos" bei yra at-
siskaitę už bendrovės suteiktas 
paslaugas. 

Jonavos rajono gyventojai 
sudaryti konteinerių namudi-
niam kompostavimui panaudos 
sutartis ir atsiimti konteinerius 
gali savo seniūnijose.

Atsiimant konteinerį namu-
diniam kompostavimui ir suda-
rant panaudos sutartį gyvento-
jai turi turėti asmens dokumen-
tą.

Transporto priemonė kon-
teineriui transportuoti gali būti 

lengvasis automobilis, kadan-
gi konteinerį galima išardyti. 
Transportuoti parengto  kon-
teinerio matmenys: aukštis - 
1,20 m; skersmuo – apie 0,6 m, 
dangčio skersmuo – apie 1 m.

Papildomai gausite kontei-
nerio surinkimo instrukciją bei 
metodinius nurodymus, kaip 
kompostuoti.

Aplinkosaugos ir civilinės 
saugos skyriaus inf.

raJono GyventoJaMs daliJaMi 
koNteiNeriai koMpostaviMui 

dĖl laisvų vietų Miesto vaikų  
lopšeliUose-darželiUose

Informuojame, kad, 2013 m. balandžio 30 d. duomenimis, yra 
dvi laisvos vietos mokykloje - darželyje ,,Bitutė" specialiojoje prieš-
mokyklinio ugdymo grupėje vaikams, turintiems didelių ir labai di-
delių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TIKRINIMO PLANAS 2013 M.

Pastaba. Statinių naudojimo techninės priežiūros tikrini-
mo planas 2013 m. gali būti koreguojamas, papildomas.
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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

romanetės
austrijietės 

širmos
roletai 

karnizai

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

Mob. 8 660 85782; 8 614 06054
Prezidento g. 3 (2 aukštas), Jonava

www.lolima.lt

Sveikata ir grožis

Pataria
Provizorė 
Vida 
Jokimienė

kaip atsikratyti 
sĄnarių skaUsMo ir 
išsaUsĖJUsių rankų

Sąnarių skausmai... Ti-
kriausiai paveldėjau iš tėvų, 
nes gerai atsimenu, kaip jie 
vargdavo. Mačiau jų išsuki-
nėtus rankų pirštus. O da-
bar man pačiai „gumbai“ 
ant rankų: pirštai sutinę, per 
sąnarius sustorėję. Kančia. 
Girdėjau apie naujai gami-
namą tepalą „Jonavos vais-
tinėje“, į kurio sudėtį įeina 
aromatiniai aliejai bei jau 
girdėtas „arklio tepalas“.

Artritui būdingi sąnarių su-
storėjimai, mazgai, deformuo-
jantys sąnarius. Liga jau labai 
sena, tai parodė ir priešistori-
nių žmonių liekanų bei Egipto 
mumijų tyrinėjimai.

Ligos atsiradimą ir sunku-
mą lemia paveldėtas polinkis, 
antsvoris ir psichologinė nuos-
tata aukotis kitiems. Artritikas 
su žmonėmis būna tiesus, dro-
vus, pasiaukojantis ir nuolan-
kus. Šios savybės laikomos 
moteriško elgesio stereotipu, 
dėl to moterys ir serga tris kar-
tus dažniau nei vyrai.

Noriu patarti savo išban-
dytomis priemonėmis ir jums: 
pirma, pakankamai vartokite C 
ir A vitaminų. Žinokite, viršsvo-
ris – jūsų priešas. Antra, valgy-
kite daug žuvies (išimtis – un-

gurys), kurioje yra medžiagų, 
slopinančių skausmą ir užde-
gimą. Trečia, nevartokite aspi-
rino, atsisakykite arba suma-
žinkite kavos ir alkoholio var-
tojimą. Ketvirta, jūsų geriausiu 
draugu turi tapti vanduo – 37 
laipsnių Celsijaus.

„Jonavos vaistinėje“ ga-
miname sudėtinį tepalą, ku-
ris iš visų skausmą mažinan-
čių preperatų artritikams tinka 
labiausiai. Į tepalo sudėtį įeina 
vadinamasis „arklio tepalas“ 
- „pferde“ balzamas, arnikų 
tinktūra ir kiti komponentai. Tai 
unikali, efektyvi priemonė są-
narių, raumenų skausmui ma-
žinti, traumų pasekmėms ša-
linti. Eteriniai aliejai skleidžia 
malonų kvapą ir suteikia jėgų, 
arnikos ekstraktas atstato pa-
vargusią odą, lengvina užde-
gimą, naikina bakterijas.

Labai sausa, pleiskano-
janti, trūkinėjanti, turinti po-
linkį į uždegimus oda. Savo 
rankas vadinu „skalbėjos 
rankomis“. Patarkite kuo gy-
dyti?

Rankų oda sausa tampa 
dažnai prausiantis, naudojant 
ploviklius, šarmines medžia-
gas, veikiant šalčiui.

Trūkinėjimas – sausos 
odos požymis. Nusiplovus 
rankas, sausai nušluostyki-
te ir patepkite kremu – geriau-

siai drėkinantis ir greitai įsige-
riantis. Kaip patikimą ir efekty-
vų variantą rekomenduoju va-
dinamąją Montjė lazdelę. Į šio 
kremo sudėtį įeina tik ekolo-
giškos medžiagos, tarp jų – 
kakavos sviestas, alyvmedžio 
aliejus. Šis kremas uždarojo-
je akcinėje bendrovėje „Jona-
vos vaistinė“ gaminamas dau-
giau kaip dešimtmetį, sulaukė 
išties daug gerų atsiliepimų.

Vadinamoji Montjė lazdelė 
tinka ir iki „griovelių“ suskirdu-
sioms rankoms ir pėdoms gy-
dyti: minkština, drėkina, gydo 
šiurkščią išsausėjusią odą. Tai 
seniai laiko ir žmonių išbandy-
ta priemonė. Sudėtis, svoris ir 
kaina nepasikeitusi.

Pavasarį daug kas turi pro-
blemų su atsiradusiomis try-
nėmis – sustorėjusiais, sukie-
tėjusiais ar net suragėjusiais 
odos ploteliais ant pėdų, plaš-
takų, kurie kai kada būna net 
labai skausmingi. „Jonavos 
vaistinė“ gamina efektyvius te-
palus, į vieno jų sudėtį įeina 
salicilio rūgšties milteliai, į kito 
– urea. Šių tepalų kompleksi-
nis naudojimas greitina odos 
gijimą ir minkštinimą. Tepalas 
su urea ypač tinka sustorėju-
siems nagams. 

Pavasarį norime būti gražūs 
ir sveiki, išspręsti mažas svei-
katos problemas, kartais ir įsi-
senėjusias, todėl laukiu kiekvie-
no jūsų, turėdama daug patari-
mų ir konkrečių pasiūlymų.

www.jonavosvaistine.visiems.lt.

UAB“JONAVOS VAISTINĖ“ kompensuojamųjų 
vaistų priemokos, perkant su kompensuojamųjų 
vaistų pasu, sumažintos nuo 100% iki 50%.

Mažesnės kainos, didesnė patirtis, geriausi pata-
rimai!

Kviečiame apsilankyti vaistinėje J. Ralio g. 1a 
ir jos filiale Žeimių g.19 (VŠĮ Jonavos PSPC).

Gegužės 22 d. Jonavos vaistinėje J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos mokslų universiteto klinikų gydyto-

jas urologas, medicinos mokslų daktaras, docentas Dari-
jus Skaudickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: 
šlapimo takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, 
prostatos, sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną 
ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsul-
tacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, mote-
ris turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir 
potencijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo proble-
mų. Jeigu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacien-
tai nukreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. 
Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-
33948 arba 8-685-48050

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 8-600 23963
Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas, 
sukami mini implantai). Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, 
tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354
Profesionali burnos higiena (dantų balinimas lazeriu ir  
dantų papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel.: 60202,  
8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas 
galima atsiskaityti Šiaulių ban-
ko lizingu ir Medlizingu (12% 
palūkanos be pradinio įnašo)

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)

Gegužės mėnuo – 
geras pasirinkimas prieš 
atostogas pasikeisti akinius
Užsisakant akinius – vienam lęšiui 
50 % nuolaida

Balandžio 25 dieną Jona-
voje suvilnijo sveikatą stipri-
nančio jaunimo banga. Šiais - 
Sveikatingumo metais – mini-
me Lietuvos mokyklų prisijun-
gimo prie Europos sveikatą sti-
prinančių mokyklų tinklo dvide-
šimtąsias metines. Dar šį vasa-
rį Sveikatos apsaugos, Švieti-
mo ir mokslo ministerijos, Svei-
katos mokymo ir ligų prevenci-
jos centras, Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centras 
pakvietė šalies savivaldybes ir 
sveikatą stiprinančių mokyklų 
bendruomenes įsitraukti į naci-
onalinį renginį „Sveikatą stipri-
nančių mokyklų banga per Lie-
tuvą“. Jonavos rajono sveika-
tą stiprinančių mokyklų tinklui 
priklauso vaikų lopšelis-darže-
lis „Pakalnutė“, Jonavos pradi-
nė, „Neries“ ir Raimundo Sa-
mulevičiaus pagrindinės moky-
klos. Šią idėją palaiko Lietavos, 
Upninkų, Žeimių, Bukonių, Jus-
tino Vareikio pagrindinės moky-
klos, Senamiesčio gimnazija.

Renginio dalyvius ir svečius 
sveikino Jonavos rajono meras 
Mindaugas Sinkevičius, Švieti-
mo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Vytautas Žebrauskas, 
Lietuvos Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centro Vaikų 

sveikatos skyriaus visuomenės 
sveikatos administratorė Nijolė 
Paulauskienė.

Renginį organizavo rajono 
Savivaldybė, Visuomenės svei-
katos biuras, Kultūros centras, 
Janinos Miščiukaitės meno mo-
kykla. Santarvės aikštėje dar-
želinukai ir mokiniai mankštino-
si, veržlią ir sportišką nuotaiką 
palaikė J. Miščiukaitės meno 
mokyklos pučiamųjų orkestras, 
pramogomis viliojo Lietuvos ka-

riuomenės Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas“ Didžiojo kunigaikščio Al-
girdo mechanizuotojo pėstinin-
kų bataliono kariai.

Tokio nacionalinio renginio 
tikslas – propaguoti sveikatą sti-
prinančių mokyklų idėjas kaip 
sveikatos stiprinimo veiklos mo-
kykloje organizavimo pavyzdį, 
pagerbti sveikatinimo veikloje 
pasižymėjusius švietimo įstaigų 
bendruomenių narius.

sveikatą stiprinančio jaunimo  
banga suvilnijo ir Jonavoje

Nuotaikingu šokio ritmu įspūdingą mankštą pademonstravo „Neries“ pagrindinės  
mokyklos mokiniai. 

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

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

Registracija tel. (8-349 ) 55205
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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 ats-
kirai, balkonas, 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, 
pakeistas vamzdynas, rakinama laip-
tinė). Kaina 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 
atskirai, visi skaitikl., lauko durys dvi-
gubos 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 vo-
nia atskirai, visi skaitikl.). Kaina: 37000 
Lt 
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, 
I a., bendr. pl. 30,09 m², virtuvės 6,03 
m², kamb. 17,07 m², vonia ir WC kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas 
per virtuvę ir 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, korido-
riaus pl. 5 m2, visi skaitikliai, balkonas, 
vidinis). Kaina: 29000 Lt.
2 kaMb. butai
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II 
a., bendr. pl. 50,51 m2, kamb.pl. 17,31 
ir 14,14 m2, virt. pl. 9,38 m2, WC ir vo-
nia atskirai, šarvo durys, dalis plas-
tikinių langų). Kaina 54000 Lt arba 
keičia į 1 k. butą ar namo dalį (gali 
būti su daliniais patogumais) Kaune 
Panemunės, Šančių, Stoties raj. Siū-
lyti įvairius variantus.
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., 
bendr. pl. 49,76 m2, virt. pl. 9,30 m2, 
kamb. pl. 16,93 m2 ir 13,95 m2, kamb. 
laminuotos grindys, WC ir vonia ats-
kirai, plastikiniai 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 
36000 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, 
plastiku 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 komerci-
nei veiklai). Kaina 35000 Lt
Panerių g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 43,98 m2, virt. pl. 6,03 m2, 
kamb. pl. 17,07 m2, 13,78 m2, WC ir 
vonia kartu, plastikiniai langai, šar-
vuotos durys.) Kaina 43000 Lt
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, 5 a., 
bendr. pl. 50,66 m2, virt. pl. 9,52 m2, 
kambarių 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 bal-
dais). Arba keičia į 2kamb. butą Kau-
ne. Kaina 70000 Lt
Panerių g. (9 aukštų mūr. renovuotas 
namas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, vir-
tuvės pl. 5,64 m2, kamb. pl. 21,94 ir 
16,16 m2, WC ir pusvonė kartu, plas-
tik. langai, visi skaitikl., įstiklintas bal-
konas, reikalingas 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., 
bendr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 
11,92 m², WC ir pusvonė kartu, kam-
barių durys medinės. Kaina 30000 Lt. 
Arba keičia į 1 kamb. butą I – III a.
SKUBIAI. Ateities g. Čičinai. (2 
aukštų blok. namas, 2 a., bendr. pl. 
46,21 m2, virtuvės pl. 7,72 m2, kamb. 
pl. 18,25 ir 12,35 m², WC ir vonia kar-
tu (dušas, karšto vandens boileris), 
plastik. langai, šarvo durys, šildomas 
kietu kuru (koklinė krosnis), rūsys, yra 
ūkinis pastatas (41,42 m2), 4,86 a že-
mės. Kaina 43000 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, 
kampinė masažinė vonia, dušas), 
plastik. langai, šarvuotos durys, grin-
dys išklotos plytelėmis, visi skaitikl., 
įstikl. balkonas, sienos apšiltintos 
(kampinis), butas suremontuotas, 
parduodama su virtuvės baldais, laip-
tinės durys rakinamos, graži vieta). 
Kaina: 75000 Lt. 
Lietavos g. (5 aukštų mūr. namas, IV 
a., bendr. pl. 34,65 m2, virtuvės pl. 5 
m2, kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m2, WC 
ir vonia kartu, visi skaitikl., plastik. 
langai, šarvo durys, vidinis, korido-
riaus durys rakinamos (šarvo). Kaina: 
20000 Lt
Ruklio g. (5 aukštų blok. namas, II a., 
bendr. pl. 47,42 m2, virtuvės pl. 9,16 
m2, kamb. pl. 16,20 ir 11,64 m2, WC ir 
vonia atskirai, visi skaitikl., balkonas. 
Kaina: 16000 Lt
Ruklio g. (5 aukštų mūr. namas, III a., 
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 medinės). 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. bal-
konas, 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., bal-
konas). Kaina 52000 Lt

Karaliaus Mindaugo g. (5 aukštų blok. 
namas, I a., bendr. pl. 43,88 m2, vir-
tuvės pl. 6,03 m2, kamb. pl. 17 ir 13, 
WC ir vonia kartu, balkonas, visi skai-
tikl.,). 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, internetas, vidinis, tvarkin-
ga laiptinė, rakinama, 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, di-
delis 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 
kambaryje plastik. langas, balkonas, 
rakinama laiptinė, renovuotas). Kai-
na: 59000 Lt
3 kaMb. butai
Chemikų g. (5 a. mūrinis namas, III a., 
bendr. pl. 62,15 m2, kamb. pl. 18,81; 
12,07 ir 12,50 m2, virtuvė sujungta su 
kambariu, padidinta vonia, plastikiniai 
langai, šarvo durys, įstiklintas balko-
nas, atliktas kapitalinis remontas). 
Kaina 80000 Lt
Vasario 16-osios g. (5 a. blok. namas, 
II a., bendr. pl. 64,94 m2, kamb. pl. 
17,33; 14,18 ir 11,09 m², virt. pl. 9,27 
m2, WC ir vonia atskirai, dalis plastiki-
nių langų, balkonas, reikia remonto). 
Kaina 59000 Lt. Arba keistų į 1-1,5 
kamb. butą žemut. miesto dalyje.
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). Kai-
na 27000 Lt
Sodų g. (5 a. mūr. namas, IV a., ben-
dr. pl. 82,67 m2, virtuvė sujungta su 
kambariu, WC ir vonia (dušas) kartu, 
plastikiniai langai, šarvuotos durys, 
tvarkingas, bendrija, tamsus kamba-
rys, 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, rakina-
mos laiptinės durys, laiptinėje šviesa 
pagal judesio daviklį, stogas sure-
montuotas). Kaina: 68000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V 
a., bendr. pl. 64,50 m², virt. pl. 9,41 
m², kamb. pl. 17,26, 14,08 ir 10,97 
m², WC ir vonia atskirai, plastikiniai 
langai, balkonas, tvarkingas). Arba 
keičia į 2 kamb. butą Kaune. Kaina 
62000 Lt
Chemikų g. (10 aukštų mūr. namas, 
VIII a., bendr. pl. 60,35 m2, virtuvė 
sujungta su kamb. (18,45 m2), kamb. 
16,43 ir 10,56 m2, WC ir vonia sujung-
ta ir padidinta (4 m2), visi skaitikl., 
nauji mediniai langai su trijų kamerų 
stiklo paketu, šarvo durys, du įstikl. 
balkonai, laiptinės durys su garsas-
pyne, 1998 m. statybos, buvęs koo-
peratinis). 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, vi-
dinis). 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, suremontuotas, parduo-
dama su baldais). Kaina: 110000 Lt
Lietavos g. (5 aukštų blok. namas, II 
a., bendr. pl. 48,22 m2, virtuvės pl. 5,38 
m2, kamb. pl. 17,07; 7,53 ir 9,36 m2, 
WC ir vonia kartu, pakeistas vamzdy-
nas, balkonas). 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: 52000 Lt keičia į 2 kamb. butą 
Rimkuose.
Parko g. (5 aukštų blok. namas, I a., 
bendr. pl. 56,89 m2, virtuvės pl. 5,58 
m2, kamb. pl. 17,30; 13,89 ir 10,70 m2, 
WC ir vonia kartu, šarvo durys, tinka 
komercinei veiklai). Kaina: 80000 Lt
NaMai
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 kanalizacija, plastik. langai, židinys, 
garažas, gyvenamas ūkinis pastatas, 
pirtis, lauko baseinas,15 a žemės skly-
pas). Kaina 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 ga-
ražu, 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., gara-
žas du ūkiniai pastatai, viename iš jų 
pradėta įrenginėti pirtis, sutvarkyta te-
ritorija, 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 25000 Lt
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k., Jonavos r. 
( medinis namelis, bendr. pl. 21,59 m2, 
elektra, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a 
žemės sklypas). Kaina 27000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Lazdynų g. Gulbi-
niškių k., Dumsių sen. ( mūrinis namas 
su mansarda, bendr. pl. 49,88m2, šil-
domas kietuoju kuru (krosnis), rūsys, 
ūkinis pastatas, šulinys, 6,20 arų že-
mės 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 48000 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 kana-
lizacija, rūsys, tinka gyventi žiemą, 
ūkinis pastatas, rūkykla, pirtis, šulinys, 
5,49 arai žemės sklypas, kampinis, ša-
lia miško). Kaina 53000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“ Dumsių sen. (2 
aukštų medinis vasarnamis (du kamb. 
ir virtuvė), židinys, terasa, parduoda-
ma su baldais, yra ūkinis pastatas, 6 
arai žemės, atsiveria vaizdas į laukus. 
Kaina: 35000 Lt arba keičia į 1 kamb. 
butą Jonavoje.
sodybos
SKUBIAI. Sodybą Okainių k., Kė-
dainių r. (medinis namas 1 a., bendr. 
pl. 96 m², įvestas naujas centralinis šil-
dymas, plastikiniai langai, uždengtas 
naujas stogas, naujas kamino įdėklas, 
WC ir vonia, yra internetas, televizija 
„Gala“, nauja elektros instaliacija, ūki-
nis pastatas (146 m²), 52 a žemės, 38 
km nuo Jonavos, 36 km - nuo Kėdai-
nių, veikia ž.ū. bendrovė. Kaina 43000 
Lt.
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. 
(gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, 
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės skly-
pas, netoli Neries (~200 m), ~14 km 
nuo Jonavos). Kaina 120000 Lt
Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. 
(medinis namas (dviejų galų, 88,24 
m2, šildomas krosnimis), ūkiniai pasta-
tai, šulinys, 46 arai namų valda, šalia 
Nevėžio upė, netoli miškas, šalia au-
tobusų stotelė). Kaina: 40000 Lt arba 
keičia į sodą su vasarnamiu s/b „Drau-
gystė“, „Neris“, „Stumbras“, siūlyti ir 
kitus variantus. 
sklypai
0,41 ha namų valdos sklypą (4 km 
nuo Jonavos) Jaugeliškių k., Šilų sen., 
Jonavos r. Sklype yra šulinys, sodas, 
šiltnamis. Asfaltuotas privažiavimas, 
šalia sklypo praeina elektros linija, 
atlikti geodeziniai matavimai. Kaina 
1500 Lt/a
0,70 ha sklypą Rimkų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, geras privažia-
vimas). Kaina 6900 Lt.
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia statomi gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 43000 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-

.
UAB “Joneda” 

nekilnojamojo  
turto vadybininke

Rita Samardokienė
Tel.: 54607;
8-655 54404
8-612 11896

Darbo laikas:
I – IV 8 – 18 val.

V 8 – 17 val.

Sudomino skelbimas? Skambinkite tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404
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rijos sen., Jonavos r. (sklype pradėtos 
statybos, yra visi projektai ir leidimai 
gyvenamojo namo, garažo ir pirties 
statyboms.). Kaina 80000 Lt
15 a žemės sklypą Jonavoje Virbalų 
mikr. Rasos g. (atlikti geodeziniai ma-
tavimai, kampinis). Kaina 55000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., 
Kulvos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų 
žemės ūkio žemės, ribojasi su Juo-
dmena). Kaina 400 Lt/a. 
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). Kai-
na: 42000 Lt
Žemės sklypą Šveicarijoje, Dumsių 
sen. (0,65 ha, žemės ūkio paskirties). 
Kaina: 180000 Lt
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių 
sen. (ribojasi su Šveicarijos gyvenvie-
te, 0,31 ha, žemės ūkio paskirties). 

Kaina: 40000 Lt
Vaivadiškių k., Bukonių sen. (2,3 ha, 
yra statybos ir elektros leidimai, pada-
rytas įvažiavimas, 7 km. nuo Jonavos). 
Kaina: 60000 Lt
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, 
pačioje Užusalių gyvenvietėje, graži 
vieta, netoli miškas). Kaina: 30000 Lt
Garažai
Garažą b-je „Neris“(standartinis) Ska-
ru liuo se. Kaina: 7500 Lt.
kiti pastatai
Fermos pastatą (su palėpe) Tauckūnų 
k., Kaišiadorių r. (bendr. pl. 817,35 m2, 
50 arų žemės, ~50 m stovi elektros 
transformatorius, vandens bokštas, 7 
km iki Kaišiadorių, iki statinio asfaltas). 
Kaina: 75000 Lt

keiČia
3 kamb. butą Vasario 16-osios g. (5 a. 
blok. namas, II a., bendr. pl. 64,94 m2, 
kamb. pl. 17,33; 14,18 ir 11,09 m², virt. 
pl. 9,27 m2, WC ir vonia atskirai, dalis 
plastikinių langų, balkonas, reikia re-

monto) keičia į 1-1,5 kamb. butą.
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 boileris), plastikiniai. langai, 
šarvuotos durys, šildomas kietu kuru 
(koklinė krosnis), rūsys, yra ūkinis pas-
tatas (41,42 m²), 4,86 a žemės) keičia į 
1-2 kamb. butą Jonavoje.
3 kamb. butą Chemikų g. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 64,50 m², virt. 

pl. 9,41 m², kamb. pl. 17,26, 14,08 ir 
10,97 m², WC ir vonia atskirai, plas-
tikiniai 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 
pusvonė kartu, kambarių durys medi-
nės). 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 vo-
nia atskirai, laukinės durys medinės) 
keičia į 1 kamb. butą Jonavoje. 
2 kamb. Karaliaus Mindaugo g. (5 
aukštų 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 skaitikl., balkonas) keičia į 
namą be  patogumų.
3 kamb. Kauno g. (5 a. mūr. namas, III 

a., bendr. pl. 65 m2, kamb. pl. 20,22; 
15,24 ir 14,82 m2, virtuvė sujungta su 
kambariu, WC ir vonia atskirai (vonia 
praplatinta), plastikiniai langai, 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, virtu-
vė įrengta rūsyje, dvigubi mediniai lan-
gai, po namu rūsys, karštas ir šaltas 
vanduo, vietinė kanalizacija, šildomas 
kietuoju kuru, pirtis, garažas, 6 a že-
mės sklypas) keičia į 1-2 kamb. butą 
Jonavoje 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 
būdelė, sklypas kampinis) keičia į 1 
kamb. butą Jonavoje.

sodininkų 
dĖMesiUi!

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

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

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

Jonava

Edmundas Gedvila
Direktoriaus pavaduotojas 
daugiabučių administravimui

Dažnai mąstydamas apie 
mūsų valstybės, rajono proble-
mas, pradedu galvoti, kad mes 
visi ne tik bandome išrasti dvi-
ratį, bet kad ir tas iš naujo ku-
riamas dviratis mums pernelyg 
brangiai kainuoja per patiriamą 
stresą, ekonomiką, nepasitikė-
jimą vienas kitu ir baimę prieš 
„valdžią“, kurią mes galime bet 
kada, turint gerų norų, nušalinti. 

Bet šiandien ne apie aukš-
tas materijas, o apie tai, ką mes 
užmiršome ir beveik paniekino-
me. Tai darbininkų ir valstiečių 
klasė, kuri iš tikrųjų valstybė-
je sukuria pridėtinę vertę ties-
dama kelius, statydama tiltus, 
gamyklas, namus, augindama 
mums maisto produktus. Ži-

niasklaidos, reklamos dėmesio 
daugiau skiriama šunims ir ki-
tiems gyviams, tarp jų įvairioms 
abejotinoms problemoms, ta-
riamų žvaigždžių asmeniniam 
gyvenimui, o ne žmonėms, ku-
rie kuria mums visiems aplinką 
bei gamina maistą. Šiuo klausi-
mu taip pat negalima kalbėti bei 
rašyti tik vienareikšmiai. Mūsų 
rajone atitinkamos pagarbos 
sulaukia AB „Achema“ darbuo-
tojai. Čia dar galioja gerbiamo 
žmogaus a.a. B. Lubio požiū-
ris į gerai dirbantį žmogų. UAB 
„Baldai Jums“ generalinis di-
rektorius A. Meškauskas dide-
lį dėmesį skiria kiekvieno per-
sonaliai iniciatyvai ir įdėtam in-
dėliui į užduotį, ir jie atitinkamai 
pagerbiami.

Giliai įsitikinęs, kad uždaro-
sios akcinės bendrovės „Jona-
vos paslaugos“ kolektyvas jau 
pasiekė tokį lygį, kad galima 
kalbėti apie čia dirbančius žmo-
nes. Nuo jų darbo kokybės, ap-

tarnavimo spartos, požiūrio į 
jus, gerbiami jonaviečiai (yra ir 
negerbiamų), mes galime pa-
sidžiaugti ne tik čia dirbančiais 
žmonėmis, bet ir etatais, kurie 
užimti ne nežinia ko ieškančių 
piliečių, bet kokybiškai atliekan-
čių darbus pagal pareigybes. 
Dingo nuolatinis triukšmas, 
skundai, kurie prieš ketverius 
metus čia buvo kaip „darbo“ 
pagrindas. Darbininkai, vady-
bininkai, skyrių vadovai suprato 
savo veiksmų ribas bei sugriež-
tintą atsakomybę.

Šiandien viešai skelbiame iš-
rinktus geriausiais 2012 m. dar-
buotojus. Drąsiai galiu pasakyti, 
kad daugiabučius administruo-
jamame kolektyve 98 procentai 
dirbančiųjų galėtų būti pagerbti 
mūsų garbės lentoje. Atsitiktiniai 
asmenys mūsų kolektyve neuž-
sibūna. Mes ir toliau kreipsime 
ypatingą dėmesį į tuos, kurie at-
lieka konkretų darbą, visi, kaip 
iki šiol, kelsime savo meistrišku-

mą įvairiuose seminaruose, mo-
kymuose, dalinsimės asmeni-
niu patyrimu tarpusavyje. Ir to-
liau ieškosime kuo geresnių me-
todų, techninių sprendimų, kad 
jums, jonaviečiai, daugiabučiai 

nebūtų tik narvas permiegoti, o 
taptų jaukiais namais tik pravė-
rus duris į laiptinę. To paties no-
rime ir tikimės iš jūsų gerinant 
namo aplinką, netoleruojant nie-
kadėjų.

Gerbkime dirbantį žmogų

Uab „Jonavos paslaugos“: mes jais didžiuojamės

EVELINA ŠIMANSKIENĖ
Teisininkė

VYTAUTAS STALIORAITIS
Administravimo skyriaus 
vedėjas

GENOVAITĖ LAVINSKIENĖ
Valytoja

JANINA GUNKO
Valytoja-kiemsargė

LEONAS LEKŠAITIS
Valytojas-kiemsargis

IVANAS IVANOVAS
Elektrikas

JAUNIUS NOREIKA
Šaltkalvis-santechnikas

ZENONAS LAURINAVIČIUS
Vairuotojas-santechnikas

ALEKSANDRAS 
RYBAKOVAS
Stalius

ALDUTĖ KULAKAUSKIENĖ
Kasininkė

Reikalinga
UAB „Jonavos paslaugos“ reikalinga:
• aukštos kvalifikacijos suvirintojas elektra ir dujomis. 

Kreiptis nuo gegužės 6 iki 10 dienos nuo 8.30 iki 9.30 val. į 7 
kabinetą.

• apželdinimo specialistas (-ė). Kreiptis nuo gegužės 6 iki 
10 dienos nuo 8.30 iki 9.30 val. į 11 kabinetą.

Dėmesio Chemikų ir Kosmonautų  
mikrorajono gyventojams!

Chemikų ir Kosmonautų mikrorajonuose nuodugniai tiriama 
daugiabučių techninė būklė.

Savo pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti komisijai.
Apžiūros data paskelbta skelbimų lentoje.
Dėkoju už bendradarbiavimą.

Edmundas Gedvila
UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus pavaduotojas 
daugiabučių administravimui

Užs. Nr. 10
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Laikraštis leidžiamas visuomeniniais pagrindais

    

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
variklio alyvos keitimas nemokamai*

*perkant alyvą ir filtrą pas mus

Kas? Kur? Kada?UŽUOJAUTA
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau te 

šie užuojautos žodžiai nors kiek palengvina pra-
radimo skausmą.

Dėl mylimo Brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Janiną Sviščevskienę bei kitus artimuosius.

Laiptinės kaimynai

Katalikiška vaikų vasaros stovykla  
„Jus aš draugais vadinu“

Organizatoriai – Jonavos šv. Jokū-
bo parapijos Katalikiškas jaunimo centras 
„Vartai“

Vieta - Panevėžio raj., Berčiūnų sto-
vyklavietė

Laikas - birželio 21-30d.
Amžius - nuo 7 iki 15 metų
Kaina - 380 Lt (pagal galimybes bus 

taikoma nuolaida soc. remtinų šeimų vaikams).
Sąlygos - gyvenimas mediniuose namuose po 4-8 vaikus 

ir vadovas (yra WC, dušas), įvairūs pagal amžių užsiėmimai, 
maitinimas 6 k., saugi ir jauki aplinka, saugios maudynės... 

Registracija iki birželio 1 d. (inga.petrikoniene@takas.lt 
arba telefonu 8 620 77433)

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

mob. 8 617 46151

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

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

(8-349) 50005

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

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

Perku tarybinius me-
dalius ir ženkliukus 

bei sidabro gaminius.
Tel. 8-652 05694

Jonavos kUltŪros Centro  
didžioJoJe salĖJe

Gegužės 7 d. 19 val. – GJ teatro monospektaklis 
„Brokeris“. Bilieto kaina – 50 Lt.

Gegužės 8 d. 14.30 val. – Jonavos rajono savival-
dybės teatro ir J.Miščiukaitės meno mokyklos spekta-
klis „Laukinės gulbės“. Bilieto kaina – 3 Lt.

Gegužės 11 d. 15 val. – Tarptautinis VIII cho-
rų festivalis „Šviesa amžinoji dainos“. Renginio vedė-
jas Deivis, chorams akompanuos pučiamųjų orkestras 
„Panevėžio garsas“. Įėjimas nemokamas.

Gegužės 18 d. 12 val. – klubo „Miks“ avangardi-
nės mados ir muzikos festivalis „Prykuolas“. Įėjimas 
nemokamas. 

Gegužės 26 d. 18 val. – Korėjos tradicinio meno 
ansamblio JAN CHI MA DANG koncertas. Bilietų kai-
na – 15, 20 Lt. 

kinas GeGUžĖs MĖn.
„Gimtadienis“ (JAV, komedija) - 8 d. 17.30 val.
„Kuosvarnis“ (Olandija. Dramatiška istorija apie 

dešimtmečio berniuko ir paukščio bičiulystę) - 12 d. 16 
val. ir 15 d. 17.30 val. 

„Valentinas vienas“ ( Lietuva, komedija. Pagrindi-
niame vaidmenyje – a.a. Vytautas Šapranauskas) - 19 
d. 17 val., 21 d. 17.30 val., 25 d. 17 val., 28 d. 17.30 val. 

Meno GaleriJa  
(antradieniais-šeštadieniais 12-18 val.)

Šiuo metu eksponuojama Džerinaldo Lukošiaus 
personalinės fotografijos paroda.

Gegužės 13 d. 17 val. – knygos apie A.Brazauską 
pristatymas. Įėjimas nemokamas.

parkelis prie  
kUltŪros Centro

Gegužės 12, 19, 26 d. 18 – 20 val. – Gegužinės. 
Gegužės 12 d. 20 val. – Meilės deivės Mildos 

šventė: folkšokių vakaras jaunimui su grupe „By-
TikZyz“ (Vilnius). Renginys nemokamas.    

Gegužės 18d. nuo 10 val. GATVĖS MUZIKOS 
DIENA JONAVOJE LAUKIA TAVĘS!

Kviečiame prisijungti prie grojančių...
Andrius Mamontovas jau septintąjį kartą kviečia iš-

eiti į savo miesto ar miestelio gatves ir pripildyti jas 
muzikos garsais.

Groti gali visi, kas tik turi muzikos instrumentą ir 
moka juo išgauti garsus... Nesvarbus nei grojančiųjų 
amžius, nei muzikos stilius, nei padėtis visuomenėje, 
nei profesionalumas, nei kiti subjektyvūs ar objekty-
vūs veiksniai. Svarbiausia - tapti grojančio miesto da-
limi. Ir, be jokios abejonės, viskas, ką praeiviai įmes į 
kepurę – Tavo. 

Gatvės muzikos diena - šventė, kurią dovanojame 
sau patys, be jokių iniciatyvų „iš viršaus“.

Jonavoje, kaip įprasta, visą dieną groję miesto ga-
tvėse ir aikštėse 18 val. muzikantai renkasi prie Jani-
nos Miščiukaitės meno mokyklos į finalinį „Gatvės mu-
zikos dienos“ koncertą. 

Registruokis tel.( 8 672) 23141, www.titus.lt

Susitikimas su žurnalistu, knygų autoriumi  
Andriumi Užkalniu –

Jonavos viešosios bibliotekos skaitykloje -  
gegužės 9 d. 17 val.


