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„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.  
rugsėjo 2 d. (Reklama priimama  

nuo rugpjūčio 24 d. iki 30 d.  
14 val.). Tel.: 60015, 8-685 25658,  

el. paštas info@joneda.lt
tiražas

Prekiaujame visų  
rūšių stogų dangomis  

bei priedais
• Lietaus nuvedimo sistemos
• Stogų ir sienų plėvelės
• Gaminame skardos lankstinius
Konsultuojame, matuojame 

stogus
Birutės g. 13A, Jonava

Tel. 8-603 33816
El. p. jonava@nordprofil.lt
www.stogodanguprekyba.lt

Trokštate stangrios lygios odos?
Kovojate su celiulitu?
Norite sulieknėti?
Trūksta energijos?
Dirbate sėdimą darbą?
Tinsta kojos?
Po gimdymo norite susigrąžinti formas?
STUDIO FIGURA - TAI, KO JUMS REIKIA!!!

Limfodrenažiniai masažai Roll shaper 
bei presoterapijos aparatais, kardiotreni-

ruokliai, vibro plokštė - viskas Jūsų sveikatai bei dailioms 
kūno linijoms!!!

DĖMESIO!!! VASAROS AKCIJA:  
ABONENTAMS NET 15 % NUOLAIDOS!!!

Laukiame Jūsų: Chemikų g.39, tel. 8 650 80016 
FB: Studiofigura Jonava

PriešPo Po

Jonavos sporto arenos statybai „achema“ 
skyrė 600 000 eurų

Liepos 11 d. AB „Achema" generalinis direktorius Ra-
mūnas Miliauskas ir Jonavos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Majauskas 
pasirašė Paramos sutartį - „Achema" suteikė 600 000 
Eur tikslinę finansinę paramą, skirtą finansuoti Jonavos 
sporto arenos statybas.

Ta proga Jonavos rajono savivaldybėje vykusioje spau-
dos konferencijoje, kurioje dalyvavo AB „Achema" generali-
nis direktorius Ramūnas Miliauskas, mero pavaduotojas Eu-
genijus Sabutis, administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valdas Majauskas, meras Mindaugas Sinkevičius padėkojo 
pagrindinei koncerno „Achemos grupė" akcininkei Lydai Lu-
bienei, „Achemos" vadovams, akcininkams už priimtą spren-
dimą, kuris leis sparčiau pabaigti Jonavos sporto arenos sta-
tybas. „Labai džiaugiamės ir tikimės, kad tai – ne paskutinė 
parama. Bendrovė sporto areną galės naudoti savo rengi-
niams pačiomis palankiausiomis sąlygomis", - sakė Mindau-
gas Sinkevičius.

AB „Achema" generalinis direktorius Ramūnas Miliaus-
kas sakė, jog bendrovėje dirbančių žmonių absoliuti daugu-
ma gyvena mieste, jų socialinių, ekonominių ir kultūrinių inte-
resų vieta yra Jonavoje, todėl savaime suprantama, kad, kiek 
leidžia galimybės, skiriama lėšų ir stengiamasi prisidėti prie 
Jonavos infrastruktūros plėtros. 

kvieČiame GaLinČius teikti kokybiŠkas 
restorano ar kavinės pasLauGas

Jonavos rajono savivaldybė šiemet baigia statyti Jonavos 
sporto areną ir ieško partnerio, galinčio teikti kokybiškas res-
torano ar kavinės paslaugas.

Informacija apie veiklai siūlomas patalpas: e.issuu.
com/embed.html#1173774/37041110

Pretendentus kviečiame atvykti š. m. liepos 20 d. 10 
val. į Jonavos sporto areną, 
esančią Žeimių g. 17, Jona-
voje. 

Kartu apžiūrėsime baigia-
mą statyti sporto areną, siūlo-
mas veiklai patalpas, atsaky-
sime į visus Jus dominančius 
klausimus. Laukiame Jūsų, 
būsime dėkingi, jei apie keti-
nimą atvykti  informuosite el. 
paštu jolita.gumaniukiene@
jonava.lt 

Savivaldybės inf.

Bendrovė dirba pelningai 
– kelti paslaugų tarifus nėra 
priežasčių ▪▪▪ Vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo sis-
temų rekonstrukcija ir plė-
tra Jonavos m. ir Jonavos r. 
▪▪▪ Statoma Aklojo ežero van-
dens gerinimo stotis ▪▪▪ Dar 
vienas gyvenimo Jonavo-
je privalumų – galimybė ger-
ti sveiką, švarų ir kokybišką 
vandenį. Kodėl to neišnaudo-
ja Jonavos viešojo maitinimo 
įstaigos?

Aldona Skaisgirytė
Naujasis Vandens tieki-

mo ir nuotekų tvarkymo įsta-
tymas įtvirtino vieną esminių 
naujovių – vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo licenci-
javimą. UAB „Jonavos van-
denys“ su šia užduotimi sė-
kmingai susidorojo ir yra tarp 
penkių pirmųjų šalyje įmo-
nių, gavusių tokią licenciją.

Jonavos rajono savival-
dybės taryba bendrovę „Jo-
navos vandenys“ patvirtino 
rajono savivaldybės viešuo-
ju geriamojo vandens tiekė-
ju ir nuotekų tvarkytoju bei 
paskiausiai – dar ir paviršinių 
(lietaus) nuotekų tvarkytoju.

baiGiama įvesti tvarka

Kaip „Jonavos garsui“ sakė 
UAB „Jonavos vandenys“ di-
rektorius Vytautas Kudokas, 
paviršinių (lietaus) nuotekų sis-
temos buvo atiduotos eksplo-
atuoti „ant garbės“, kabančios 
ore, dabar vyksta įteisinimo 
procedūros.

Be to, pradėjus eksploatuo-

ti paviršinius (lietaus) nuotekų 
tinklus, paaiškėjo, kad nėra nu-
statyta bei patvirtinta jokia pa-
viršinių (lietaus) nuotekų tvar-
kymo kaina, o iki tol šias nuo-
tekas eksploatavusi bendro-
vė „Jonavos paslaugos“ netu-
ri duomenų apie realias siste-
mos eksploatavimo sąnaudas. 
Dėl šios priežasties nebuvo ga-
limybės perrašyti senas, nors jų 
buvo vos 3-4, bei sudaryti nau-
jas sutartis su abonentais, kurie 
naudojasi paviršinių (lietaus) 
nuotekų tvarkymo sistemų pas-

laugomis.
Todėl UAB „Jonavos vande-

nys“, atsižvelgdama į susidariu-
sią situaciją ir vadovaudama-
si kitų savivaldybių nustatyto-
mis paviršinių (lietaus) nuote-
kų tvarkymo kainomis, praeitų 
metų pabaigoje kreipėsi į Jona-
vos rajono savivaldybės tarybą 
prašydama patvirtinti vieno pa-
viršinių (lietaus) nuotekų tvar-
kymo kubinio metro kainą. Ra-
jono Taryba patvirtino 4 ct ma-
žesnį įkainį nei buvo prašyta – 
0,18 Eur be PVM už kubinį me-
trą, kuris įsigaliojo nuo šių metų 

Pasak UAB „Jonavos vandenys“ direktoriaus Vytauto Kudoko, bendrovė eksploatuo-
ja 220,51 km geriamojo vandens tinklų, 196, 96 km buitinių nuotekų tinklų, 30 vanden-
viečių, 84 gręžinius (geriamasis vanduo išgaunamas iš 51 gręžinio) ir 25 vandens ge-
rinimo įrenginius.
Nuotekų ūkyje eksploatuoja 16 nuotekų valymo įrenginių, 35 nuotekų perpumpavimo 
siurblines. 2015 m. per parą iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 4749,8 kub. 
m. vandens, perpumpuota ir išvalyta 6912,3 kub. d. nuotekų.
Bendrovė vartotojams pardavė 1 403 874 kub. m. geriamojo vandens, surinko ir išva-
lė 1 714 805,6 kub. m. nuotekų.

rajono vandentvarkos ūkis  
pagaliau vienose rankose

Nukelta į 3 psl.
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Feliksa Žentelienė

Daugiabučių namų savinin-
kų bendrijos (DNSB) priklauso 
Aplinkos ministerijai. Didesniuo-
se Lietuvos miestuose jų po kelis 
šimtus. Klaipėdoje - 400, Vilniu-
je – 1300, Jonavoje – 45. Pagal 
bendrijų įstatymus savivaldybės 
vykdo bendrijų veiklos priežiū-
rą. Viename iš dienraščių buvo 
pastebėta, kad Klaipėda bendri-
jas sutvarko (kas dveji metai pa-
tikrina), o Vilnius neva neįsten-
gia. Problemų daug ir įvairių. Vie-
na iš jų, bene pagrindinė ir vyrau-
janti, kad „didžiojoje daugumoje 
šalies DNSB vyrauja tikras chao-
sas, tenkinantis tik savivaliaujan-
čius jų vadovus, kuriems surašo-
mi protokolai, skiriamos baudos, 
bet padėtis nesikeičia“. Be abejo, 
yra ir puikiai besitvarkančių ben-
drijų ir jų vadovų.

Spaudoje, radijo ir televizijos 
laidose teisininkai ar kiti specia-
listai aiškina, kad dėl viso to kal-
tas savininkų abejingumas ir tei-
sių nežinojimas. Žmonės turi su-
prasti, kad namas – jų nuosavy-
bė ir patys jo šeimininkai priva-
lo kontroliuoti jų pačių samdo-
mus darbuotojus. Savivaldybės 
didesnį dėmesį skiria daugiabu-
čius administruojančioms įmo-
nėms, o ne bendrijoms, pasi-
kliaudamos tuo, kad bendrijų va-
dovus prižiūri savininkai.

Vienoje televizijos laidoje 
buvo pateiktas faktas, kaip vie-
nas pilietis metus nemokėjo už 
šildymą, nes kambario tempera-
tūra buvo žemesnė nei 18 laips-
nių. Padavė į teismą ir laimėjo. 
Teisininkai aiškino, kad už tech-
ninę, šilumos ir karšto vandens 
sistemų priežiūras mokesčiai 
mokami visus metus. Bet dar-
bai atliekami tik reikalui esant, 
kai reikia šilumą įjungti, prakiu-
rusį vamzdį pakeisti ar pan. To-
dėl daugiabučių namų bendrijų 
gyventojai turėtų reikalauti, kad 
už tuos mokesčius būtų atidir-
bama.

Visų bendrijų ir ne bendrijų 
problemų neįmanoma suminė-
ti. Bet visi anksčiau paminėti de-
batai baigiasi vienu ir tuo pačiu: 
ir Vilniaus, ir Klaipėdos merai, 
DNSB asociacijos pirmininkas 
Juozas Antanaitis bei teisininkai 
vienu balsu ragina kurti bendri-
jas, kad neva niekada adminis-
truojančios įmonės neprižiūrės 
daugiabučių taip, kaip jų pačių 
savininkai. Stop. Būtina atkreip-
ti vieną dalyką, patį svarbiausią, 
- jei veiklus ir sąžiningas bendri-
jos vadovas, jei veikli pati bendri-
ja. O ne tik formalumas, kad ben-
drija ir tiek.

bendriJų privaLumai
Pirma, pačios gali prižiūrė-

ti aplinką, kurti grožį prie savo 
namo. Ir niekam nė „ačiū“. Jo-
kių mokesčių. Yra bendrijų, ku-
rios samdo. Tada gal ir pigiau, 
nes atsakomybės ir tvarkos dau-
giau, kai dirbama savininkų prie-
žiūroje.

Antra, kai vamzdynai sutvar-
kyti, nemoka techninės, šilumos 
ir karšto vandens priežiūros mo-
kesčių: prižiūri patys. Gavęs ser-
tifikatą (leidimą) tokį įsipareigoji-
mą vykdo kas nors iš bendrijos 
narių.

Trečia, patys tvarko laiptines. 
Pavyzdžiui, jei narvelyje trys bu-
tai, tai ar ne geriau kas trečią 
mėnesį pavalyti nuo savo iki kitų 
durų, ar kas mėnesį mokėti, ypač 
tada, kai laiptinės suremontuotos 
ir labai mažai to valymo. Gerano-
riškais tarpusavio susitarimais 
prisitaiko ir kitokius valymo vari-
antus.

Ketvirta, perima savo žinion 
elektros, šalto ir karšto vandens 
apskaitą, nereikia administruo-
jančios įmonės paslaugų.

Penkta, moka tik už perka-
mas paslaugas: už elektrą, van-
denį, dujas, šiukšlių išvežimą, 
samdomą darbuotoją.

Šešta, jei daugiabutyje gyve-
na gerai uždirbančių, yra teisė 2 
proc. nuo atlyginimo kiekvienais 
metais pervesti savo namo ben-
drijai. Susidaro nemažos įplau-
kos.

Septinta, Bendrijų įstatymo 
6 skyriaus 2 punktas sako, kad 
pagal savivaldybės patvirtintas 
bendrijų rėmimo programas gali 
būti teikiama Savivaldybės para-
ma.

skatino kurti 
Jonavos daugiabučių namų 

savininkų bendrijų daugumą su-
daro buvę kooperatinės statybos 
namai, kuriuose įsitvirtinęs ben-
druomeniškas tarpusavio supra-
timas ir gyvenimas pagal savus 
įstatymus.

Apie 2000-uosius dalis dau-
giabučių sulaukė solidaus am-
žiaus: prakiuro stogai, užsi-
kimšdavo kanalizacijos. Rodos, 
2004-aisiais Savivaldybė nu-
sprendė: „Kurkit bendrijas, gausit 
50 proc. paramą stogams“. Vė-
liau – tokia pat parama ir visiems 
kitiems daugiabučių tvarkymo 
darbams, atliekamiems etapais: 
sienų šiltinimas, vamzdynų su-
tvarkymas ir kt.

Tada naujai įsikūrė keletas 
bendrijų, kurios pasinaudojo šia 
parama, susitvarkė ir tapo pa-
vyzdinėmis. Deja, žmonių sąmo-
nėje dar nebuvo įsitvirtinęs mąs-
tymas, kad daugiabučius vis tiek 
reikės renovuoti. Daugiabutyje 
Prezidento g. 19 a irgi buvo įkur-
ta bendrija, parengta visa doku-
mentacija pirmajam renovacijos 
etapui, gauta 300 tūkst. parama 
ir kt. Bet keli „aktyvistai“ suorga-
nizavo grubų pasipriešinimą, ir 
viskas žlugo.

Gražūs pavyzdžiai. 
pavyzdinGiausios 

bendriJos
A. Kulviečio g. 15. Pirminin-

kė Violeta Trimonienė. Namą 
renovavo dalimis. Visus darbus 
baigė 2012 m. Patys išgražino 
aplinką, išpuošė gėlėmis. Pir-
mininkė pasakoja, kad žmonės 
labai geranoriški, bendruome-
nė darni, visi nori gražiai gyven-
ti ir tuo didžiuojasi. Patys iš eilės 
pjauna žolę, prižiūri gėlynus. Rū-
siuose ir laiptinėse idealiai švaru. 
Nėra problemų: vamzdynai su-
tvarkyti iki kanalizacijos šulinių. 
Viską prisižiūri patys. Žymiai su-
mažėję mokesčiai.

Birutės g. 7. Administruo-
ja Natalija Lipnienė. Namas 
šalia prekybos centro, kur su-
kasi nemaži žmonių srautai. 
Aplink daugiabutį žaliasis plo-
tas su dideliais medžiais, vi-
sada gražiai nušienautas ir iš-
grėbstytas. Viskuo rūpinasi pa-
tys gyventojai. Kaip aplinkoje, 
taip ir viduje viskas sutvarkyta. 
Namą renovavo irgi tada, iš da-
lies pasinaudodami 50-procen-
tine parama.

Chemikų g. 92 C, pirminin-
kė Nijolė Petrylienė. Namą su-
tvarkė iki 2007-ųjų, dar iki krizės, 
kai viskas buvo daug pigiau. Sa-
vivaldybė rėmė dalį darbų. Pa-
darė viską, ką reikėjo. Butuose 
įrengė šilumos reguliavimo prie-
taisus. Prisimena, kad tuo metu 
buvo geros sąlygos: socialiai 
remtiniems paskola buvo kom-
pensuojama iš valstybės. Aplin-
ką, t.y. veją ir gėlynus, prižiū-
ri taip pat patys. Paklausūs šia-
me name parduodami butai (jei 
tik tokių atsiranda), be abejo, ir 
kaina automatiškai didesnė. Bet 
ir pirkėjas supranta: maži mokes-
čiai, namas visiškai sutvarkytas. 

Pasak daugiabučio namo 
bendrijos pirmininkės, „bėda tik 
ta, kad namo aplinka atvirame 
plote, tai kranto link vedžiojami 
šunys priteršia“.

Prie pavyzdingų prisikiriama 
bendrija „Skardis“, daugiabu-
tis Chemikų g. 36, pirmininkas 
Vytautas Čiuplys ir daugiabu-
tis Aušros g. 1, pirmininkė Sta-
sė Mardeckienė.

apLinka turi būti 
sutvarkyta

„Daugiabučių aplinka – pa-
čių gyventojų rūpestis“, - sako 
DNSB ascociacijos pirmininkas 
J. Antanaitis. Jo nuomone, jei-
gu gyventojų negalima privers-
ti tvarkyti savo teritoriją, tegu 
moka, ir nemažai. O jeigu tvarko-
si patys ir nenori naudotis namą 
prižiūrinčios bendrovės paslau-
gomis, tada turi išsirinkti už aplin-
kos tvarkymą atsakingą atstovą 
ir duomenis apie jį pateikti namo 
administratoriui.

Bet tai nereiškia, anot pirmi-
ninko, kad tvarkys bet kaip: turi 
laikytis taisyklių: palaikyti švarą, 
tvarką, šienauti vejas ne aukš-
tesnes kaip 10-20 cm, tvarkyti 
želdinius.

J. Antanaičio žodžiais, „idea-
lus atvejis – daugiabučių bendri-
jų aplinkos tvarkymą perduoti sa-
vininkų žinion, tuomet sustiprėtų 
nuosavybės pojūtis.“

Anot mūsų mieste daugia-
bučius administruojančios ben-
drovės „Jonavos paslaugos“ di-
rektoriaus Edmundo Muloko, į 
bendrijų reikalus jie nesikiša. Bet 
aplinka turi būti sutvarkyta.

Lemia 
bendruomeniŠkumas
Viską lemia bendruomeniš-

kumas, kurio šiais laikais labai 
trūksta. Pabandykit įkurti bendri-
ją! Kiek atsiras įvairių nuomonių: 
„Kam to reikia? Neapsimoka... 
Man ir taip gerai“. Svarbiausia, 
kad niekuo nereiktų rūpintis. O 
dejuojama, kad maži atlyginimai 
ir pensijos. Tad darykime patys – 
bus ir perpus pigiau, ir gyvensi-
me gražiau: šalia privatinininkas 
vienas sutvarko didesnį sklypą, o 
kelios dešimtys daugiabučio sa-
vininkų nesugeba.

Gyvenu daugiabučiame 
name, kuriame įkurta bendri-
ja, bet visos priežiūros, išsky-
rus laiptinių valymą, atiduotos 
administruojančiai įmonei. Ir jo-
kių iniciatyvų imtis veiklos ar da-
ryti tvarką. Tokios išsieikvojusios 
„bendrijos“ turi tik pavadinimą ir 
tampa kandidatėmis į likvidavi-
mą. Sako, kad tokių daugėja. Ir 
kaip nedaugės, jei jose pusė gy-
ventojų – pensininkai, keli bu-
tai nuomojami, keli negyvenami, 
keli išsikels, nes statosi namus...

Išaugo didžiuliai gražių namų 
priemiesčiai, išsilakstė vidurinio-
ji karta. Trūksta iniciatyvių ir vei-
klių žmonių.

daugiabučių bendrijų pliusai ir minusai

Valdas Rėklaitis
Jonavos r. savivaldybės 
administracijos Remonto 
ir statybos skyriaus 
vyresnysis  specialistas:

Steigiant DGN bendriją, 
turi dalyvauti pusė + 1 butų ir 
kitų patalpų savininkų. Spren-
dimas priimamas balsų dau-
guma.

Ne vėliau kaip prieš 14 die-
nų iki susirinkimo dienos vie-
šai pranešama apie steigia-
mąjį susirinkimą, nurodant 
tikslą, vietą, datą ir laiką.

Tuo pačiu susirinkime pa-
teikiama darbotvarkė ir įstatų 
projektas.

Juridinis pagrindas – ben-
drijos steigėjai yra butų ir kitų 
patalpų savininkai.

Sprendimą priima steigia-
masis susirinkimas.

Steigimo iniciatyvos teisę 
turi kiekvienas buto ar kitų pa-
talpų savininkas, pastato sta-
tytojas, pastato bendrojo nau-
dojimo objektų administrato-
rius.

Iniciatoriai prieš 30 dienų 
iki steigiamojo susirinkimo turi 
pranešti namo administratoriui 
ir statytojui apie numatomą 
steigiamojo susirinkimo datą.

Namo administratorius 
per 15 dienų teikia iniciato-
riams apie bendrojo naudoji-
mo objektų aprašą ir butų bei 
kitų patalpų savininkų sąrašą 
su adresais.

(Daugiabučių gyvenamų 
namų ir kitos paskirties pas-
tatų savininkų bendrijų įstaty-
mas 1995-02-21 Nr. I – 798.)

Įregistruota – 45 bendrijos.
Kuriantis bendrijoms tei-

kiama 100 proc. parama ben-
drijos steigimosi išlaidoms ap-
mokėti iš Specialiojo daugia-
bučių namų rėmimo Fondo. 
Pagrindas – 2015-01-29 savi-
valdybės Tarybos sprendimu 
1TS – 0007 patvirtinti Specia-
liojo daugiabučių namų rėmi-
mo Fondo nuostatai.

komentarai:

Jolita Gumaniukienė
Jonavos r. savivaldybės 
Turto skyriaus vedėja

Civiliniame kodekse, Vie-
tos savivaldos įstatyme ir 
Daugiabučių gyvenamųjų 
namų ir kitos paskirties pas-
tatų savininkų bendrijų  įsta-
tyme yra numatyta, kad ben-
drijų valdytojų, jungtinės vei-
klos sutartimi įgaliotų asme-
nų bei daugiabučių namų 
administratorių veiklos prie-
žiūrą ir kontrolę atlieka savi-
valdybės. Vietos savivaldos 
įstatyme tai įvardinta kaip 
savarankiškoji savivaldybės 
funkcija. Bendrijų įstatymo 20 
str. 2 dalis valdytojų priežiūrą 
apibrėžia plačiau: „Savival-
dybės vykdomoji institucija 
ar jos įgaliotas asmuo turi tei-
sę kontroliuoti, kaip bendrijos 
valdymo organai atlieka pa-
gal šį įstatymą jiems priskir-
tas funkcijas ir, vadovauda-
masis Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažei-
dimų kodeksu, surašyti admi-
nistracinių teisės pažeidimų 
protokolus, nagrinėti admi-
nistracinių teisės pažeidimų 
bylas ir skirti administraci-
nes nuobaudas arba perduoti 
administracinių teisės pažei-
dimų bylas nagrinėti teismui“, 
tačiau realiai tokia savivaldy-
bės kontrolė iki 2014 m. vi-

durio nebuvo detaliau regla-
mentuota ir apsiribojo reaga-
vimu į gautus skundus, po-
kalbiais su daugiabučių val-
dytojais, konsultavimu ir re-
komendacijomis.  

2014 m. gegužės 15 d. 
Vietos savivaldos įstatymo 6 
str. pakeitimo įstatymu buvo 
patikslinta valdytojų priežiū-
ros formuluotė ir atsirado pa-
pildomas įrašas, kad „Prie-
žiūra vykdoma pagal Vy-
riausybės įgaliotos institu-
cijos patvirtintas pavyzdi-
nes taisykles“. 2014 m.  lie-
pos 24 d. Aplinkos ministeri-
ja, kaip Vyriausybės įgaliota 
institucija, patvirtino pavyzdi-
nes taisykles ir rekomendavo 
savivaldybėms pagal jas iki 
2014 m. spalio 1 d. pasitvir-
tinti savo taisykles.

Jonavos rajono savival-
dybės taryba 2014 m. rugsė-
jo 25 d. sprendimu Nr. 1TS – 
272  patvirtino „Butų ir kitų pa-
talpų savininkų bendrijų val-
dymo organų, jungtinės vei-
klos sutartimi įgaliotų asmenų 
ir savivaldybės vykdomosios 
institucijos paskirtų bendro-
jo naudojimo objektų admi-
nistratorių veiklos, susijusios 
su įstatymų ir kitų teisės aktų 
jiems priskirtų funkcijų vykdy-
mu, priežiūros ir kontrolės tai-
sykles“. Jonavos rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektoriaus 2014 m. spalio 27 
d. įsakymu Nr. 13B-1662 Tai-
syklėse numatytą priežiūros ir 
kontrolės veiklą pavesta vyk-
dyti savivaldybės administra-
cijos Turto ir įmonių valdymo 
skyriaus vedėjui.

Bronislovas Liutkus
UAB "Jonavos paslaugos" 
direktoriaus pavaduotojas 
daugiabučių namų 
administravimui:

Iš 45 bendrijų su 17 neturi-
me jokių sutartinių įsipareigoji-

mų. Su kitomis vyrauja sutar-
tys dėl teritorijos priežiūros ir 
įmokų surinkimo. Su 6 bendri-
jom sudarytos sutartys pilnai 
prisiimant ir daugiabučio ben-
drojo naudojimo patalpų, ir  in-
žinierinių tinklų techninę prie-
žiūrą. Atliekamos visos tos 
pačios paslaugos kaip ir pri-
skirtuose mums administruoti 
daugiabučiuose namuose.

Pasak daugiabučių namų 
administravimo skyriaus ve-
dėjo Vytauto Stalioraičio, 
administruojant bendrijas pro-
blemų beveik neturime.



3

Rimantas Kazlauskas

Su Europos Parlamento 
nare Vilija Blinkevičiūte kal-
bamės apie ES aktualijas.

- Gerbiama Vilija, kaip Eu-
ropos Parlamentas reagavo 
į Jungtinės Karalystės refe-
rendumo dėl narystės Euro-
pos Sąjungoje rezultatus?

- Taip, kaip ir kiekviena darni 
šeima, kai vienas jos narys nu-
sprendžia išeiti - apgailestavo-
me, bandėme suprasti priežas-
tis ir svarstėme, ką reikėtų da-
ryti, kad sustiprintume šeimos 
saitus, tačiau nebandėme įkal-
binėti elgtis kitaip – norą atsi-
skirti nuo ES išreiškė dauguma 
britų. Europos Parlamentas, 
kuris atstovauja 500 mln. ben-
drijos piliečiams, privalo gerbti 
jų nuomonę. 

Neeilinėje savo sesijoje pa-
raginome kuo greičiau pradė-
ti derybas dėl atsiskyrimo, kad 
išvengtume nežinios ir galimo 
nestabilumo pereinamuoju lai-
kotarpiu. Jau dabar britai paju-
to neigiamas referendumo pa-
sekmes – nuvertėjo svaras, 
mažiau patikima tapo investici-
nė aplinka. Dėl to nerimauja ir 
beveik 180 tūkst. lietuvių, kurie 
šiuo metu gyvena ir dirba Jung-
tinėje Karalystėje. Galiu juos 
užtikrinti, jog mažiausiai dvejus 
metus, kol vyks derybos, jie ga-

lės dirbti tokiomis pačiomis są-
lygomis kaip iki šiol. O tolimes-
nės darbo galimybės priklausys 
nuo derybų rezultatų. 

- Ar galima teigti, kad bri-
tų norą atsiskirti lėmė jų nu-
sivylimas Europos Sąjunga?

- Manau, kad tokį britų ap-
sisprendimą labiau lėmė nepa-
kankamas žinojimas, ką gero 
narystė ES davė šaliai ir popu-
listinių politikų kurstomos bai-
mės dėl to, jog atvykėliai atims 
iš vietinių gyventojų darbo vie-
tas ir sunaudos jų lėšas socia-
linei apsaugai. Mažai buvo aiš-
kinta, jog dėka galimybių laisvai 
prekiauti, teikti paslaugas, in-
vestuoti bei naudotis kvalifikuo-
tais kitų šalių darbuotojais ša-
lis pasiekė puikių ekonominių 
rezultatų. Šiuo metu Jungtinės 

Karalystės gyventojų užimtu-
mas yra vienas aukščiausių ES, 
o nedarbas – vienas žemiausių. 
Akivaizdu, kad darbo čia užten-
ka ir britams, ir atvykėliams. Šių 
privalumų šalis gali netekti atsi-
skyrusi nuo ES.

Tyrimais įrodyta, kad daugu-
ma ES piliečių svetur ieško dar-
bo, o ne socialinių pašalpų. Jie 
daugiau prisideda prie priiman-
čios šalies biudžeto, mokėda-
mi mokesčius ir įmokas socia-
linei apsaugai, nei ta socialine 
apsauga iš tiesų pasinaudoja. 
Retoje Lietuvos šeimoje nera-
sime išvykusio padirbėti į kitą 
šalį. Neabejoju, jog dauguma 
jų ten ne tik sunkiai dirba, bet ir 
padeda namuose likusiems ar-
timiesiems.  

- Ką reikėtų daryti, kad di-
dėtų žmonių pasitikėjimas 
Europos Sąjunga?

- Taip pat, kaip ir šeimo-
je – ji yra tiek tvirta, kiek suge-
ba rūpintis savo nariais. ES pri-
valo konkrečiais darbais įrody-
ti kiekvienam savo piliečiui, jog 
sugeba pasirūpinti jo saugu-
mu, normaliai apmokamu dar-
bu, patikima socialine apsau-
ga, oria senatve, palankiomis 
sąlygomis verslui, tvirtomis tei-
sių ir laisvių garantijomis. Eu-
ropos Parlamento socialdemo-
kratai nuolat siekia, kad ES po-
litikoje kuo daugiau dėmesio 
būtų skiriama paprastam žmo-
gui ir socialinėms problemoms. 
Tik taip mes sugebėsime padi-
dinti žmonių pasitikėjimą Euro-
pos Sąjunga ir sustiprinti mūsų 
europinę šeimą.

Užs. Nr. EP-8

vilija blinkevičiūtė:  
kad stiprėtų mūsų europinė šeima

Priežiūros ir kontrolės 
turinį sudaro:

1. Planiniai darbai, pagal 
kontrolės vykdytojo numaty-
tą grafiką (apima tik daugia-
bučius namus);

2. Kompleksinis neplani-
nis patikrinimas, reaguojant 
į skundus (apima daugiabu-
čius namus ir garažų bendri-
jas).

Įgyvendinant 1 punktą:
- suformuotas ir su regis-

trų duomenimis suderintas 
visų rajone esančių daugia-
bučių namų sąrašas,

- surinkta informacija apie 
registruose įregistruotus dau-
giabučių namų valdymo fak-
tus, paaiškėjo, kad net 124 
daugiabučiai (daugiausiai ne-
dideli 3-8 butų namai kaimuo-
se) rajone neturi jokio įregis-
truoto valdytojo ir neaišku 
kaip yra valdomi, ar turi jung-
tinės veiklos sutartis, jei turi, 
kiek jos realios,

- atnaujintas administruo-
jamų namų sąrašas (savival-
dybėje turime tik vieną admi-
nistravimo paslaugas teikian-
čią įmonę – UAB „Jonavos 
paslaugos“, atsiradus dau-
giau norinčių užsiimti šia vei-
kla, gyventojams atsirastų 
administratorių pasirinkimo 
galimybės),

- planuojama 2016 m. or-
ganizuoti susirinkimus su kai-
miškųjų seniūnijų daugiabu-
čių namų gyventojais, teikti 
jiems informaciją apie priva-
lomą namo valdymą bei duo-
ti protingą laiką apsispręs-
ti dėl valdymo formos. Jokios 
valdymo formos nepasirin-
kusiems daugiabučiams na-
mams bus skiriamas admini-
stratorius, 

- vėliau, sutvarkius „neaiš-
kius“ daugiabučius, bus per-
eita prie įregistruotų bendri-
jų planinių patikrinimų, bet 
kol kas nėra administracinių 
galimybių intensyviau vykdy-
ti daugiabučių valdytojų prie-
žiūrą, nes šiai naujai funkci-
jai nebuvo skirta darbuotojų ir 
jos vykdymas yra tik viena iš 
daugelio Turto skyriaus vedė-
jo veiklos sričių,

- savivaldybės tinklapy-
je patalpinta susisteminta in-
formacija bendrijų valdyto-
jams apie svarbiausius ben-
drijų valdymo aspektus ir val-
dymą reglamentuojančius bei 
rekomendacinius teisės ak-
tus: http://www.jonava.lt/dau-
giabuciu-valdymo-kontrole 
, nuolat konsultuojami dau-
giabučių valdytojai, teikia-
mos jiems rekomendacijos, 
dalinamasi geraisiais pavyz-
džiais. Tokio bendradarbia-
vimo pasėkoje administrato-
riaus interneto tinklapyje tei-
kiamos administratoriaus vei-
klos ataskaitos http://www.jo-
nava.lt/daugiabuciu-valdymo-
kontrole pagal namus, pla-
nuojama jas tobulinti taip, kad 

informacija būtų aiški ir su-
prantama visiems daugiabu-
čių gyventojams,  

Įgyvendinant 2 punktą 
yra atlikti du ir šiuo metu atlie-
kamas trečias kompleksinis 
neplaninis valdytojo veiklos 
patikrinimas. Tokių patikrini-
mų metu neliečiami finansi-
niai ir statybiniai klausimai, 
tačiau tikrinamas valdymo or-
ganų veiklos teisėtumas, įs-
tatų ir kitų teisės aktų atitiki-
mas reikalavimams, ataskaitų 
skelbimo ir susirinkimų orga-
nizavimo tvarka, sprendimų 
teisėtumas ir pan. klausimai. 
Atsižvelgiant į tai, kad dau-
giabučių valdytojai be jokios 
planinės kontrolės veikia taip, 
kai patys išmano jau ne vie-
ną dešimtmetį, o kontrolė dar 
tik žengia savo pirmuosius 
žingsnius, nesiekiame bausti 
valdytojų už kiekvieną nusta-
tytą pažeidimą, mūsų tikslas 
pastebėti negeroves, paaiš-
kinti kaip jos turėtų būti taiso-
mos, duoti pasitaisymui pro-
tingus terminus ir prie baudų 
pereiti tik tuomet, jei gerano-
riškai tinkamo valdymo nepa-
vyks užtikrinti.

Daugiabučių valdymo kon-
trolė tikrai nepakeis ir nepa-
lengvins butų savininkų atsa-
komybės už tinkamą bendro 
naudojimo objektų priežiū-
rą ir tikrai neplanuojame tap-
ti įrankiais savininkų tarpusa-
vio ginčuose. 

Tokios kontrolės ateities 
vizija, taip, kaip aš ją matau:

- administratoriaus funk-
cijas vykdančios bendrovės 
veiklos tobulinimas ir tinka-
mas pasirengimas darbui rin-
kos sąlygomis, nes rajone 
bet kada gali atsirasti kitų su-
bjektų pageidaujančių vyk-
dyti administravimo veiklą. 
Mano nuomone savivaldybės 
kontroliuojama įmonė turėtų 
siekti būti saugiausiu ir efek-
tyviausiu daugiabučių namų 
administratoriumi rajone; 

- nuolatinė pagalba ir kon-
sultacijos aktyviems, kom-
petentingiems daugiabučių 
namų savininkams, norin-
tiems savarankiškai valdy-
ti nuosavybei priklausančius 
bendro naudojimo objektus, 
steigiant bendrijas arba suda-
rant jungtinės veiklos sutartis. 
Tai neabejotinai efektyviausia 
valdymo forma, bet turi būti 
išgyvendintas noras tokius 
daugiabučio namo priežiūros 
modelius rinktis tik tam, kad 
būtų pigiau. Visus reikalavi-
mus atitikti nėra pigu, todėl 
esmė yra ne mažesni admi-
nistravimo kaštai, o valdymo 
efektyvumas.

- nesitvarkantiems, netin-
kamai valdomiems namams 
ateityje turėtų būti prievarta 
skiriamas administratorius, 
užtikrinantis tinkamą bendro 
naudojimo objektų priežiūrą. 

sausio 1 d.
V. Kudokas, „Jonavos van-

denims“ vadovaujantis nuo pat 
įsikūrimo, dabar siekia įvesti 
tvarką ir šioje bendrovei naujai 
priskirtoje srityje: nuo metų pra-
džios jau sudarytos 78 sutartys 
su juridiniais asmenimis dėl pa-
viršinių (lietaus) nuotekų pas-
laugų teikimo. Per penkis pir-
muosius mėnesius už šias pas-
laugas bendrovei sumokėta 12 
tūkst. eurų.

„Pakol kas sudarome sutar-
tis tik su juridiniais asmenimis. 
Fiziniai asmenys šia paslau-
ga naudojasi nemokamai, kaip 
bus ateityje, kol kas nėra aišku. 
Privalėsime sudaryti sutartis su 
visais juridiniais asmenimis, ku-
rie naudojasi paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugomis“, - apie 
abipusį paslaugų tiekėjo ir pas-
laugų vartotojo civilizuotą ben-
dravimą kalbėjo įmonės vado-
vas.

vandens tiekimo 
ir nuotekų 

tvarkymo sistemų 
rekonstrukciJa ir 

pLėtra Jonavos m. ir 
Jonavos r.

UAB „Jonavos vandenys“ 
eksploatuoja 196,6 km savitaki-
nių ir spaudiminių nuotekų tin-
klų.

„Pagal 2014-2020 m. Euro-

pos Sąjungos finansavimo pro-
gramą skirta 2,3 mln. eurų pa-
viršinių (lietaus) nuotekų su-
tvarkymui. Projekto įgyvendini-
mui UAB „Jonavos vandenys“ 
turės skirti 418 tūkst. eurų savų 
lėšų. Minėto projekto apimtyje 
bus renovuoti lietaus nuotekų 
tinklai Vasario 16-osios, A. Kul-
viečio ir Chemikų g. po šių ga-
tvių remonto. Dangos mes ne-
liesime, visi renovacijos darbai 

bus atliekami per esančius šuli-
nius, vadinamas rankoves ir t.t. 
Taip pat numatyta lietaus nuo-
tekų tinklų rekonstrukcija ir Fa-
briko gatvėje. Be to, ant kelių 
lietaus nuotekų išleistuvų bus 
įrengtos naftos bei riebalų gau-
dyklės.

Pagal 2014-2020 m. Euro-
pos Sąjungos finansavimo pro-
gramą skirta 2,1 mln. eurų van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo sistemų rekonstrukcijai ir 
plėtrai. Projekto įgyvendinimui 
UAB „Jonavos vandenys“ turės 
skirti 1,4 mln. eurų savų lėšų. 
Vieni iš didžiausių šio projek-

to darbų – nuotekų tinklų plė-
tra Užusalių, Ragožių ir Pra-
ulių gyvenvietėse (apie 16,5 
km). Čia bus įrengtos naujos 
nuotekų sistemos. Nuotekos iš 
Ragožių ir Praulių gyvenviečių 
spaudiminiais tinklais bus per-
pumpuojamos į Jonavos mies-
to valyklą“, - apie artimiausius 
darbus pasakojo savivaldybės 
įmonės „Jonavos vandenys“ di-
rektorius V. Kudokas.

Pasak vadovo, su šiuo pro-
jektu planuojama rekonstruoti 
apie 4,3 km vandentiekio tinklų 
Jonavos m., Ruklos mstl., Švei-
carijos k., Kulvos k., Žeimių k. 
bei apie 3,87 km buitinių nuo-
tekų tinklų Jonavos m., Ruklos 
mstl., Upninkų k., Užusalių k., 
Žeimių k.

Šiuo metu vyksta konkursas 
dėl vandens teikimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimo 
ir plėtros darbų techninės prie-
žiūros, o artimiausiu metu pla-
nuojama skelbti konkursus dėl 
darbų atlikimo.

atnauJinti 
vandentiekio tinkLai 

vasario 16-osios G., 
JonavoJe

Pasak „Jonavos vande-
nų“ vadovo, bendrovė savo jė-
gomis atnaujino apie 300 me-
trų vandentiekio linijos Vasa-
rio 16-osios gatvėje – atkarpą 
nuo Sodų g. iki Techninės ap-

rajono vandentvarkos ūkis  
pagaliau vienose rankose

UAB „Jonavos vandenys“ 
teikia buitinių nuotekų  

išvežimo paslaugą
Užsisakyti buitinių  
nuotekų išvežimo  

paslaugą bei susiderinti  
laiką galima paskambinus 
telefonu (8 349) 52904.
Nuotekų išsiurbimo –  

išvežimo kaina –  
4,90 Eur/m3.

Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 5 psl.
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savivaldybė informuoja

Užs. Nr. 25

dėL dauGiabuČių namų 
bendroJo naudoJimo obJektų 

vaLdymo
Lietuvos Respublikos civilinio ko-

dekso 4.83 ir 4.84 straipsniuose nu-
rodyta, kad daugiabučio namo ben-
drojo naudojimo objektams (toliau 
- BNO) valdyti butų ir kitų patalpų sa-
vininkai steigia butų ir kitų patalpų sa-
vininkų bendriją arba sudaro jungti-
nės veiklos sutartį, arba pasirenka 
BNO administratorių. Butų ir kitų pa-
talpų savininkams neįsteigus bendri-
jos arba nesudarius jungtinės veiklos 
sutarties, taip pat jei bendrija yra likvi-
duota arba nutraukta jungtinės vei-
klos sutartis, savivaldybės vykdomo-
ji institucija skiria BNO administratorių 
savo sprendimu. 

Vykdant BNO valdytojų kontrolę 
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto registre nėra duo-
menų apie 128 daugiabučių namų 
BNO valdymą Jonavos rajono sa-
vivaldybės teritorijoje, t. y. neįregis-
truota jokios informacijos nei apie šių 
namų BNO valdančią bendriją, nei 
apie jungtinę veiklos sutartį. BNO ad-
ministratorius šiems namams taip pat 
nėra skirtas. Pateikiame tokių daugia-
bučių namų adresus:
Jonavos m. Ąžuolų g. 6; Ąžuolų g. 
14; Chemikų g. 128; Fabriko g. 1; Ge-
ležinkelio g. 12; Girelės g. 5; J. Biliūno 
g. 2A; Kauno g. 93A; Miškininkų g. 4; 
S. G. Ilgūno g. 16; Stoties g. 21; Sto-
ties g. 23; Stoties g. 25; Šilų g. 34; Ža-
lioji g. 10; Žeimių g. 72A; 
Ruklos mstl. Karaliaus Mindaugo  g. 
9; Piliakalnio g. 4; Piliakalnio g. 16; 
Ruklos k. Paupio g. 36; 
Bukonių k. Jonavos g. 3; Ukmergės 
g. 16A;  Ukmergės g. 18; Ukmergės 
g. 26; Ukmergės g. 28; Ukmergės g. 
30;
Liepių k. Pirties g. 1; Plento g. 9; 
Petrašiūnų k. Mačionių g. 1; 
Vaivadiškių k. Jonavos g. 2; 
Dumsiškių k. Liepų g. 4; Liepų g. 24; 
Gaižiūnų glž. st. Geležinkelio g. 14; 
Geležinkelio g. 19; 
Šveicarijos k. Pergalės g. 9;
Kulvos k. Ramioji g. 3; Tarybų g. 6;
Batėgalos k. Rodžių g. 28; Rodžių 
g. 30; 
Gineikių k.;
Kurmagalos k. Kauno kel. 39; 
Mykoliškių k. Pakrantės g. 11; 
Preišiogalėlės k. Žiedo g. 5;
Ručiūnų k. Klevų g. 6; Klevų g. 8; 
Vešeikių k.; 
Šilų k.; Šilų k. Beržų g. 4; Beržų g. 6; 
Lokio g. 4; Lokio g. 6; Lokio g. 8; 
Aklojo Ežero k.; Aklojo Ežero k.; 
Aklojo Ežero k.; Aklojo Ežero k. Sa-
manynės g. 14; Samanynės g. 16; 
Samanynės g. 20; Samanynės g. 22; 
Samanynės g. 24;
Jadvygavos k.; Jadvygavos k. 4; 
Koncepto k.; Koncepto k. 6; 
Markutiškių k. Dvaro g. 3; Dvaro g. 
9; Dvaro g. 11; 
Milagainių k. Gedgaudų g. 13; 
Panoterių mstl. Mokyklos g. 3; Mo-
kyklos g. 5; Noteros g. 20; Noteros g. 
22; 
Praulių k. Dvaro g. 1; Dvaro g. 18; 
Upninkų k.; Upninkų k. Lakštingalų 
g. 5; Šventosios g. 12; Šventosios g. 

16; Šventosios g. 18; 
Baltromiškės k.;
Keižonių k. Dienovidžių g. 45; 
Upninkėlių k. Jonavos g. 1; Jona-
vos g. 7; 
Užusalių k. Rudmėnų g. 2; Rudmė-
nų g. 4; Saulės g. 6; Saulės g. 10; 
Saulės g. 12; Saulės g. 20; 
Būdų III k. 4;
Didžiojo Raisto k. Durpių g. 4; Dur-
pių g. 6; Durpių g. 8; Durpių g. 21A; 
Išorų k. Neries g. 18;
Turžėnų k. Turžėnų kel. 10; Turžėnų 
kel. 10A; 
Veseluvkos k. Stoties g. 3; 
Žeimių mstl. Draugystės g. 26; Mo-
kyklos g. 2; Mokyklos g. 3; Mokyklos 
g. 4; Mokyklos g. 8; Mokyklos g. 10; 
Sodų g. 2; Sodų g. 3; Sodų g. 5; 
Juškonių k. Draugystės g. 32; Liepų 
g. 4; Liepų g. 6; 
Kuigalių k. Pergalės g. 2; Pergalės 
g. 3; Pergalės g. 4; Pergalės g. 6; 
Šermukšnių g. 1; Šermukšnių g. 2; 
Šermukšnių g. 4; Žeimių g. 2; Žeimių 
g. 3; Žeimių g. 5;
Mimalių k. Beržų g. 1; 
Mitėniškių k. 3;
Naujokų k. 1; 
Palankesių k. Dvaro g. 1; Dvaro g. 2; 
Dvaro g. 3; Dvaro g. 8; 
Terespolio k. 2.

Nurodytų namų gyventojus ra-
giname nedelsiant informuoti savi-
valdybės administracijos Turto sky-
rių apie name esančią BNO valdymo 
formą (veikiančią bendriją ar jung-
tinės veiklos sutartį) ir įregistruoti ją 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto registre. 

Jei name nėra jokios organizuo-
tos BNO valdymo formos, siūlome 
butų ir kitų patalpų savininkams ini-
cijuoti savininkų susirinkimus ir apsi-
spręsti dėl tolimesnio BNO valdymo. 
Jei pageidaujama, kad susirinkime 
dalyvautų savivaldybės administraci-
jos atstovas, prašome informuoti apie 
tai savivaldybės administracijos Tur-
to skyrių. 

Turto skyrius savo kompetencijos 
ribose gali atsakyti į Jūsų klausimus, 
teikti pasiūlymus bei rekomendacijas. 

Turto skyriaus kontaktiniai duo-
menys: 211-213 kab., Žeimių g. 13, 
Jonava, tel. (8 349)  610 56 arba 8 
618 66 184, el. paštas  jolita.
gumaniukiene@jonava.lt

Apie daugiabučio namo butų 
ir kitų patalpų savininkų pasirink-
tą bei įregistruotą bendrojo naudo-
jimo objektų valdymo formą būti-
na informuoti Turto skyrių ne vė-
liau kaip iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos Respublikos nekilno-
jamojo turto registre iki 2016 m. 
rugsėjo 30 d.  neįregistravus ben-
drojo naudojimo objektų valdy-
mo formos ir nepranešus apie tai 
Turto skyriui, daugiabučiams na-
mams bus skirtas vienintelis ra-
jone veiklą vykdantis bendrojo 
naudojimo objektų administrato-
rius – UAB „Jonavos paslaugos“, 
juridinių asmenų registro kodas 
156916523.

Informaciją parengė Turto 
skyriaus vedėja Jolita 

Gumaniukienė

sociaLinė parama 
mokiniams 

 
Socialinė parama mokiniams 

skiriama vaikams, kurie mokosi 
bendrojo ugdymo mokyklose, pro-
fesinio mokymo įstaigose, ikimo-
kyklinio ugdymo mokyklose ar pas 
kitą švietimo teikėją (išskyrus lais-
vąjį mokytoją) (toliau vadinama – 
mokykla) pagal bendrojo ugdymo 
programas, įregistruotas Studijų, 
mokymo programų ir kvalifikacijų 
registre (išskyrus suaugusiųjų ug-
dymo programas), ar priešmokyk-
linio ugdymo programą.

Socialinė parama mokiniams 
neskiriama vaikams, kurie mo-
kosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir 
pagal profesinio mokymo progra-
mas, taip pat vaikams, kurie yra 
išlaikomi valstybės arba savival-
dybės finansuojamose įstaigose 
arba kuriems įstatymų nustatyta 
tvarka yra skiriama globos (rūpy-
bos) išmoka.

Priklausomai nuo gaunamų 
pajamų:

mokiniai turi teisę į nemoka-
mą maitinimą ir į paramą mokinio 
reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės 
pajamos vienam iš bendrai gyve-
nančių asmenų ar vienam gyve-
nančiam asmeniui (toliau vadina-
ma – vidutinės pajamos vienam 
asmeniui) per mėnesį yra ma-
žesnės kaip 1,5 valstybės remia-
mų pajamų (toliau – VRP) dydžio 
- 153 Eur;

ligos, nelaimingo atsitikimo, 
netekus maitintojo, mokiniams 
arba mokinius auginantiems ben-
drai gyvenantiems asmenims, pa-
tiriantiems socialinę riziką, bendrai 
gyvenantiems asmenims,  augi-
nantiems tris ir daugiau vaikų, vai-
kus auginantiems neįgaliems ben-
drai gyvenantiems asmenims bei 
mokyklų rekomenduojamais atve-
jais, atsižvelgiant į bendrai gyve-
nančių asmenų arba vieno gyve-
nančio asmens gyvenimo sąly-
gas (surašius buities ir gyvenimo 
sąlygų patikrinimo aktą), mokiniai 
turi teisę į nemokamus pietus, jei-
gu vidutinės pajamos vienam as-
meniui per mėnesį yra mažesnės 
kaip 2 VRP dydžiai – 204 Eur.

Dėl socialinės paramos moki-
niams pareiškėjas (vienas iš mo-
kinio tėvų ar kitų bendrai gyve-
nančių pilnamečių asmenų, glo-
bėjų (rūpintojų), pilnametis moki-
nys ar nepilnametis mokinys, ku-
ris yra susituokęs arba emanci-
puotas) kreipiasi į deklaruotos gy-
venamosios vietos savivaldybės 
administraciją, jei gyvenamoji vie-
ta nedeklaruota – į gyvenamosios 
vietos savivaldybės administraci-
ją. Pareiškėjas, gyvenamąją vie-
tą deklaravęs Jonavos rajone ar 
gyvenamosios vietos nedeklara-
vęs, bet gyvenantis Jonavos rajo-
ne, dėl socialinės paramos moki-
niams kreipiasi į Socialinės para-
mos skyrių ar Socialinės paramos 

skyriaus specialistą seniūnijoje, 
užpildydamas prašymą-paraiš-
ką socialinei paramai mokiniams 
gauti ir prideda dokumentus, rei-
kalingus socialinei paramai moki-
niams gauti. 

Prie prašymo-paraiškos rei-
kia pridėti pažymas apie pajamas 
(gautas per 3 praėjusius iki kreipi-
mosi dėl socialinės paramos mo-
kiniams mėnesius arba kreipimo-
si mėnesio) ir priklausomai nuo 
aplinkybių kitas pažymas, reikalin-
gas socialinei paramai mokiniams 
gauti.

Jei kreipimosi dėl socialinės 
paramos mokiniams metu bendrai 
gyvenantys asmenys ar vienas 
gyvenantis asmuo gauna piniginę 
socialinę paramą pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gyven-
tojams įstatymą, pareiškėjas pa-
teikia mokyklos ar gyvenamosios 
vietos savivaldybės administraci-
jai laisvos formos prašymą sociali-
nei paramai mokiniams gauti. 

Jei socialinė parama mokiniui 
būtina ir mokinio tėvai, globėjai 
(rūpintojai) nesikreipia dėl socia-
linės paramos mokiniams, moky-
kla apie tai raštu informuoja moki-
nio gyvenamosios vietos savival-
dybės administraciją ir pateikia tu-
rimą informaciją, reikalingą socia-
linei paramai mokiniams skirti. To-
kiu atveju šios paramos prašo mo-
kykla.

Kad mokinys gautų nemo-
kamą maitinimą ir paramą moki-
nio reikmenims įsigyti nuo moks-
lo metų pradžios, galima kreip-
tis nuo tų metų liepos 1 dienos. 
Dėl paramos mokinio reikmenims 
įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki 
kalendorinių metų spalio 5 die-
nos.

Mokiniams nemokamas mai-
tinimas skiriamas: nuo mokslo 
metų pradžios iki mokslo metų pa-
baigos; pateikus prašymą-paraiš-
ką (prašymą) mokslo metais – nuo 
informacijos apie priimtą sprendi-
mą gavimo mokykloje kitos dienos 
iki mokslo metų pabaigos; vasa-
ros atostogų metu mokyklose or-
ganizuojamose dieninėse vasaros 
poilsio stovyklose.

Parama mokinio reikme-
nims įsigyti skiriama iki praside-
dant mokslo metams arba mokslo 
metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip 
iki gruodžio 15 d. 

Mokinio reikmenims įsigyti ski-
riama 57 Eur suma vienam moki-
niui per kalendorinius metus. 

Parama mokinio reikmenims 
įsigyti teikiama:

• pinigais;
• nepinigine forma, jeigu mo-

kinys patiria socialinę riziką arba 
mokinį augina bendrai gyvenan-
tys asmenys, patiriantys sociali-
nę riziką.

Socialinės paramos  
skyriaus inf.

„už sauGiĄ JonavĄ“
Jonavos rajono savivaldybės 

mero kvietimu š. m. rugsėjo 3 d. 
rajono mokyklos, nevyriausybi-
nės organizacijos, Kūno kultūros ir 
sporto centras, Visuomenės svei-
katos biuras, Jonavos r. policijos 
komisariatas, Socialinių paslaugų 
centras, kitos organizacijos jungsis 
į renginį Jonavoje „Už saugią Jo-
navą“. Tai – LR Prezidentės inici-
juoto projekto „Už saugią Lietuvą“ 
kvietimas įsijungti ir mūsų rajonui.

Jonavos rajono savivaldybė 
kartu su pagrindine renginio orga-
nizatore - VšĮ Vaikų ir jaunimo visa-
pusiško lavinimo centru - rugsėjo 3 
d. rengia šventę, kurios metu bus 

kalbama apie dienas mokykloje be 
patyčių, už saugesnes gatves be 
skaudžių eismo įvykių, už laimin-
gus ir išgirstus vaikus, už darnias 
bei draugiškas šeimas, už laisva-
laikį be svaigalų. 

Apie tokią Jonavą svajoja dau-
guma miesto gyventojų, tokiame 
mieste nori gyventi šeimos ir aug-
ti vaikai. Geri pavyzdžiai užkrečia, 
įdomūs žmonės įkvepia, galimybė 
pačiam pamatyti ir prisiliesti – pri-
verčia susimąstyti. Todėl ir renginio 
metu į Joninių slėnį kviesime tiek 
žinomus veidus, tiek ir iki šiol ne-
drįsusius kalbėti ir papasakoti savo 
istorijas kitiems. 

Sekite reklamą! 

skeLbiamas konkursas 
„sukurta JonavoJe“

Skelbiame konkurso 
„SUKURTA JONAVOJE“ 
pradžią. Kviečiame visus ra-
jono verslininkus, galinčius 
pasididžiuoti savo sukurtais 
gaminiais ar paslaugomis, 
aktyviai dalyvauti ir teikti 
paraiškas konkurso komisi-
jai.

Konkurso laimėtojai bus 
apdovanoti Jonavos miesto 
šventės metu (š. m. rugpjū-
čio 6 d.). 

Paraiškos dalyvauti kon-
kurse priimamos iki š. m. lie-
pos 29 d. Jonavos r. savival-
dybės administracijoje (Žei-
mių g. 13, Jonava, dokumentų 
priėmimo patalpose, I a.).

Konkurso nuostatai ir daly-
vių paraiškos forma skelbiami 
http://www.jonava.lt/parama-
verslui1 ir www.chamber.lt .

Plačiau apie konkursą:
- konkursas organizuoja-

mas pirmą kartą. Tikimasi, 
kad ilgainiui jis taps tradicija, 
o pats apdovanojimas taps Jo-
navoje sukurtiems gaminiams 
bei paslaugoms kokybės žen-
klu, prisidėsiančiu prie gami-
nio ar paslaugos žinomumo 
bei populiarumo didinimo;

- paraiškas gali teikti tiek 
įmonės, tiek individualūs vers-
lininkai, bet konkurso dalyvis 
bus ne verslo subjektas, o kon-
kretus sukurtas gaminys arba 
paslauga, todėl vienoje paraiš-
koje galima pristatyti tik vie-
ną gaminį ar paslaugą. Vieno 
verslo subjekto teikiamų pa-
raiškų skaičius neribojamas; 

- kartu su paraiška patei-
kiamas išsamus gaminio ar 
paslaugos aprašymas. Gali 
būti pateikiamos fotografijos, 
gaminio ar paslaugos pripa-
žinimą, paklausą ir kitus pa-
raiškoje nurodytus kriteri-
jus pagrindžiantys dokumen-
tai ir smulkių, negendančių 
gaminių pavyzdžiai. Pasibai-
gus konkursui, gaminių pavyz-
džiai, konkurso dalyviui pagei-
daujant, yra grąžinami.

Renkant laimėtojus bus 
vadovaujamasi šiais kriteri-
jais:

1. gaminio ar paslaugos 
unikalumas ir (arba) konku-
rencinis pranašumas rinkoje;

2. gaminio ar paslaugos 
kokybė;

3. gaminio ar paslaugos 
įvertinimai (apdovanojimai, 
straipsniai, vartotojų atsiliepi-
mai, padėkos ir pan.);

4. gaminio ar paslaugos 
sukūrimui, gamybai ar teikimui 
naudojamos inovacijos;

5. gaminio ar paslaugos 
ekologiškumas, „draugišku-
mas“ aplinkai ir gamtai.

Pretendentus konkur-
so nuostatų ir paraiškų pil-
dymo klausimais konsul-
tuoja savivaldybės adminis-
tracijos Turto skyrius, tel. (8 
349) 610 56 arba el. paštu  
jolita.gumaniukiene@jonava.lt 
ir Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Jonavos filialas, 
tel. 8 679 74 343 arba el. paštu  
dalia.sinkeviciene@chamber.lt .

Parengė  
Turto skyrius

nemokamos 
konsuLtaciJos 

versLininkams ir 
ketinantiems Jais tapti

IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS 
siūlome išskirtinę galimy-
bę nemokamai konsultuo-
tis verslui aktualiais klausi-
mais Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jona-
vos filiale (Fabriko g. 3, Jona-
va, tel. 8 679 74 343, el. paštas  
dalia.sinkeviciene@chamber.lt).

Jonavos rajono savivaldy-
bės administracija pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Kau-
no prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Jonavos filialu dėl nemo-
kamų konsultacinių paslaugų tei-
kimo Jonavos rajono savivaldy-
bės fiziniams ir juridiniams asme-
nims, ketinantiems pradėti vers-
lą arba jau vykdantiems smulkų-
jį ir vidutinį verslą. Konsultacijos 
teikiamos verslo planavimo, mo-

kesčių ir buhalterinės apskaitos, 
verslo finansavimo, rinkodaros 
ir kitais klausimais. Dar tik gal-
vojantiems apie nuosavą verslą 
konsultacijos gali padėti pasirink-
ti tinkamiausią būsimo verslo for-
mą. Pilną konsultacijų temų ir po-
temių sąrašą galima rasti savival-
dybės interneto puslapyje http://
www.jonava.lt/parama-verslui1 .

Nemokamos konsultacijos 
verslui – dar viena paramos for-
ma rajono verslininkams. Visų 
pasinaudojusių konsultacijomis 
prašysime užpildyti anketą, kuri 
padės išsiaiškinti verslininkų po-
reikius ir įvertinti šios paramos 
verslui efektyvumą. 

Kviečiame aktyviai naudo-
tis siūloma paslauga ir suskubti 
tai padaryti dar šiemet, nes nuo 
Jūsų aktyvumo priklauso, ar tokia 
paramos forma verslui bus tęsia-
ma kitais metais.

 
Turto skyriaus inf.
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• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika 
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Optikos salonas sonineta
Chemikų g.35 (prie PC „Maxima“), Jonavoje
Tel.: 53021, 8 656 09224

Akių gydytojo konsultacija ▪▪▪ 
regėjimo nustatymas ▪▪▪ 
profilaktinis patikrinimas ▪▪▪ 
akių ištyrimas, uždegimų gydymas, 
akispūdžio matavimas, akių dugno tyrimas.

Atostogos įpusėjo. Pats laikas ruoštis naujiems 
MOKSLO METAMS!

• Akinių rėmeliams – 60 % nuolaida,
• akinių lęšiams – 13 % nuolaida,
• akinių parinkimas – nemokamas.

Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registraci-
ja tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.

Taip pat priimame pacientus, turinčius PZU draudimą.

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

žiūros centro. „Visus darbus at-
liko bendrovės darbuotojai, pir-
kome tik vamzdynus“, - sakė V. 
Kudokas.

statoma vandens 
Gerinimo stotis akLoJo 

ežero k.

Nors ir iki šiol ne tik mies-
to gyventojams, bet ir beveik 
visoms rajono gyvenvietėms 
buvo tiekiamas kokybiškas nu-
geležintas geriamasis vanduo, 
kas sudarė 99 proc. viso tiekia-
mo vandens, šią vasarą pasta-
čius Aklojo ežero gyvenvietės 
vandens gerinimo stotį, liks tik 
pora mažų kaimelių – Kunigiš-
kių ir Martyniškių, kuriuose gy-
vena tik po kelis gyventojus, 
kur bus tiekiamas dar nevaly-
tas vanduo. 

UAB „Jonavos vandenys“ 
vandens teikimo paslaugas tei-
kia daugiau nei 18 tūkst. varto-
tojų.

Didžiausi vandens varto-
tojai tarp įmonių: AB „Jonavos 
šilumos“ tinklai“, per praėju-
sius metus šiai įmonei parduota 
334,9 tūkst. kub. m. vandens, 
ir Lietuvos kariuomenės Logis-
tikos valdybos įgulų aptarnavi-
mo tarnyba, kuriai per 2015-uo-
sius parduota 56,3 tūkst. kub. 
m. vandens , t.y. 2,6 tūkst. kub. 
daugiau nei 2014 m. Pasak 
bendrovės „Jonavos vande-
nys“ vadovo, šiam didėjimui įta-
kos turėjo karinių pajėgų stipri-
nimas ir mokymai, vykstantys 
Ruklos miestelyje.

raJono vandentvarkos 
ūkis – vienose rankose

Nuo liepos 1 d. bendrovė 
„Jonavos vandenys“ į savo ran-
kas perėmė Gaižiūnų geležin-
kelio stoties gyvenvietės van-
dentvarkos ūkį. Tai vienas iš pa-
skutinių vandentvarkos objek-
tų, kuris dar nepriklausė rajono 
vandens ūkio tvarkytojui. 

Bendrovės „Jonavos vande-
nys“ eksploatacijos žinion pe-
rėjo geriamojo vandens gręži-
nys, tinklai ir beveik dvi dešim-
tys vartotojų.

Be to, kaip pastebi įmo-
nės vadovas, jei anksčiau rajo-
no vandentiekio ir nuotekų sis-
temos priklausė skirtingiems 
tvarkytojams ir kildavo klausi-
mai, kam priklauso koks šulinys 
ar dangtis, tai dabar visas van-
dentvarkos ūkis – tiek vanden-
tiekio, tiek nuotekų, tiek ir pavir-
šinių (lietaus) nuotekų – UAB 
„Jonavos vandenys“ žinioje.

rekonstruoJama 
katiLinė

„Pernai metų pabaigoje pri-
davus naująją Jonavos van-
dens gerinimo stotį, kaip koks 
šašas liko atgyvenusi bendro-
vės katilinė, kūrenama akmens 
anglimi, kurią aptarnaudavo net 
keturi žmonės, - pasakoja V. 
Kudokas. – Dabar ją rekons-
truojam iš esmės: statom nau-
jus katilus, naują kaminą, naują 
bunkerį. Kūrensim medžio gra-
nulėmis“. 

Atnaujinta katilinė, bendro-
vei kainavusi apie 130 tūkst. 
eurų, bus visiškai kompiuteri-
zuota ir savo veiklą pradės su 
naujuoju šildymo sezonu. 

bendrovė dirba 
peLninGai

„Kad kiltų paslaugų kainų 
tarifai, nėra jokių priežasčių, - 
sako UAB „Jonavos vandenys“ 
direktorius. – Tiek šiemet, tiek 
pernai dirbame su pelnu.

Vadovaujantis Geriamo-
jo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo nuostato-
mis, ateinančiais metais (2017 
m.) turėsim kreiptis į Valstybi-
nę kainų ir energetikos kon-
trolės komisiją dėl geriamojo 
vandens, buitinių nuotekų bei 
dėl paviršinių (lietaus) nuotekų 
naujų kainų nustatymo“. 

„Jonavos vandenų“ vadovas 
įsitikinęs, kad kainos neturėtų 
keistis. 

„Bendrovės „Jonavos van-
denys“ tarifai yra vieni mažiau-
sių šalyje. Jonavos rajono sa-
vivaldybės gyventojai yra pen-
ketuke tarp mažiausiai mokan-
čiųjų. Tikimės, kad tokie ir išlik-
sime“, - sakė beveik trisdešimt 
metų „Jonavos vandenims“ va-
dovaujantis V. Kudokas.

Jonava turi vienĄ 
kokybiŠkiausių 

vandenų ŠaLyJe, kodėL 
to nevertina vieŠoJo 

maitinimo įstaiGos

Kas lankosi užsienyje, nė 
vieno jau nestebina tai, kad 
vos prisėdus kavinėje ar resto-
rane pirmiausia ant stalo atne-
ša didelį ąsotį gryno vandens. 
Ypač maloniai nuteikia šalto 
vandens rasojantis ąsotis šil-
tuosiuose kraštuose, kuris at-
gaivina ir suteikia jėgų užsisa-
kyti ko nors daugiau ne tik atsi-
gerti ar suvalgyti ledų.

Sunkiai atlaikomais karš-
čiais jau nieko nestebina ir va-
saros Lietuvoje. Stiklinė šalto 
vandens mūsų miesto kavinė-
se dar tik svajonė.

„Kažkodėl Jonavoje niekur 
to nėra. Lietuvos vandens tie-
kėjų asociacija, kuriai priklau-
so bendrovė „Jonavos vande-
nys“, ragina kavinių ir restora-
nų savininkus išnaudoti puikią 
galimybę ir klientus pavaišin-

ti švariu Lietuvos gelmių van-
deniu. Bet kažkodėl Lietuvoje 
tai vyksta vangiai. Tai daro tik 
kai kurių miestų viešojo maiti-
nimo įstaigos. Kodėl?“ – klau-
sia UAB „Jonavos vandenys“ 
direktorius V. Kudokas, kuris 
primena, kad Jonavos vanduo, 
tekantis tiesiai iš čiaupo, laiko-
mas Lietuvos vandenų etalo-
nu, pačių vandens tiekėjų ir ša-
lies žiniasklaidoje tituluojamas 
krištoliniu ir rodomas visiems 
pavyzdžiu.

„Na, jei gaila pasiūlyti gryno 
vandens už dyka, tegul įmeta 
citrinos griežinėlį ar mėtos ša-
kelę ir apmokestina vienu kitu 
centu, vis geriau negu nieko“, 
- pastebi vieną kokybiškiausių 
vandenų Lietuvoje tiekiančios 
įmonės direktorius.

Verta atkreipti dėmesį, kad 
Jonavos klientų aptarnavimo 
kultūroje nesusiformavusi ir 
kita nerašyta taisyklė – klientui 
užsisakius puodelį juodos ka-
vos, atnešti jam stiklinę gryno 
vandens, kas kitur yra norma 
ir aišku kaip du kart du. Kaip 
nebūtų keista, paprašius van-
dens ne vienoje kavinėje lieki 
nesuprastas arba pasiūloma 
nusipirkti buteliuką gazuoto ar 
negazuoto vandens. 

Gražų ir sektiną visiems pa-
vyzdį šiuo atveju pademons-
travo Jonavos rajono savival-
dybės taryba. Posėdžių metu 
vietoj pirktinio vandens bute-
liukuose ant stalų ąsočiuose 
patiekiamas niekuo ne pras-
tesnis, o galbūt ir geresnis, ty-
ras it krištolas savas, jonavie-
tiškas, vanduo iš čiaupo. 

Tyras Jonavos vanduo – tai 
vienas iš tų privalumų, kuriuo 
kaskart užėję į savo miesto ka-
vinę galėtume pasidžiaugti pa-
tys ir pasipuikuoti prieš savo 
svečius.

Tai dar vienas akcentas vi-
zitinei Jonavos kortelei, tai dar 
vienas gyvenimo Jonavoje pri-
valumų – galimybė gerti svei-
ką, švarų ir kokybišką vandenį.

Didžiuokimės tuo ir nau-
dokimės. Jau retas pasaulio 
miestas tuo gali pasigirti.

Užs. Nr. 53

UAB „Jonavos vandenys“ rekonstruotos vandens gerinimo stoties atidarymo dieną 
tyrą it krištolas vandenį skanavo ir gyrė tiek pats įmonės vadovas, tiek rajono me-
ras, tiek svečiai.
„Jonavos miesto savivaldybės Tarybos nariai jau kuris laikas posėdžių metu gali at-
sigaivinti ne geriamuoju vandeniu iš pirktinių buteliukų, o ąsočiuose pripiltu vande-
niu iš čiaupo. Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai pradėjo veikti nauji, rekons-
truoti vandens gerinimo įrenginiai ir Jonavos bei priemiestinės Ragožių gyvenvie-
tės gyventojams pradėtas tiekti aukščiausios kokybės, krištolinio tyrumo geriamasis 
vanduo. Jonavos vandens gerinimo įrenginius rekonstravusios įmonės „Eigesa“ di-
rektorius Eimantas Baravykas sako, kad bendrovė yra atlikusi tyrimus ir nustatė, kad 
po daugelyje Lietuvos vietovių jų atliktos vandens gerinimo įrenginių rekonstrukci-
jos gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo savo kokybe nė kiek nenusileidžia bu-
teliuose pardavinėjamam geriamajam vandeniui“, - taip rašė šių metų kovą dienraš-
tis „Lietuvos rytas“.

Atkelta iš 3 psl.

rajono vandentvarkos ūkis  
pagaliau vienose rankose

MINKŠTŲJŲ BALDŲ PERVILKIMAS
Tel. 8-608 90969
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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. 

1 kamb. 
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², vir-
tuvės pl. 9,45 m². Bute pakeista santech-
nika, elektros instaliacija. Pakeisti langai, 
įstatytos šarvuotosios durys. WC ir vonia 
atskirai. Butas parduodamas su virtuvės 
baldų komplektu, prieškambario komplek-
tu ir sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 8-655 
54404  
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10700 Eur. Tel. 8-655 54404  
2 kamb. 
Panerių g. (5 a. renovuotas namas, II a., 
bendr. pl. 43,86 m², prieškambaris 5,47 
m², kambarys 15,77 m², kitas kambarys 
13,78 m², vonia 2,81 m², virtuvė 6,03 m². 
Reikalingas remontas. Už renovaciją 
sumokėta. Renovacijos metu padidin-
tas balkonas. Laiptinės durys su kodi-
ne spyna. Šalia upės ir miesto centro). 
Kaina 21500 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemaitės g. (mūr. 5 a. namas, II a., ben-
dr. pl. 49,57 m², koridorius 6,35 m², vir-
tuvė 8,17 m², kambarys 18,32 m², kitas 
kambarys 11,56 m², sandėliukas 1,21 
m², vonia 2,75 m², WC 1,21 m². Butas 
parduodamas su visais reikalingais 
baldais ir buitine technika. Butas labai 
tvarkingas, suremontuotas, sudėti me-
diniai langai, šarvuotosios durys. Pro 
balkoną atsiveria vaizdas į tvenkinį). 
Kaina 32000 Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44m², įsti-
klintas balkonas, pakeistas virtuvės langas, 
dvigubos medinės durys, butas šiltas, žemi 
šildymo mokesčiai, šalia prekybos centrai). 
Kaina 15500 Eur. Tel. 8-655 54404
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,51 m² , virtuvės pl. 9,47 m², 
kambarių pl. 17,14 m² ir 14,06 m². WC ir 
vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis pakeis-
tas vamzdynas, pakeisti langai, šarvuoto-
sios durys. Naujai suremontuotas vienas 
kambarys, pakeista elektros instaliacija, 
apšiltinta siena. Kitas kambarys paruoštas 
remontuoti, išklotos laminuotos grindys). 
Kaina 16000 Eur. Tel. 8 655 54404  
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., bendr. 
pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 1,01 
m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², kamba-
rys 14,21 m², kambarys 17,19 m². Butas 
vidinis, šiltas, maži mokesčiai už šildymą. 
Reikalingas remontas. Šalia prekybos cen-
tro „Norfa“). Kaina 18600 Eur. Tel. 8-655 
54404
Chemikų g. (5 a. mūr. namas, 1989 m. 
statybos, 1,5 a., bendr. pl. 48,25 m², 
virtuvė 8 m², kambariai 11,4 m² ir 17,8 
m², koridorius 6,5 m², vonia 3,6 m². WC 
ir vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis, 
įstiklintas balkonas, sudėti plastikiniai 
langai, šarvuotosios durys. Bute pa-
keisti vamzdynai, grindys – parketas. 
Ramūs, tvarkingi kaimynai. Namas ant 
šlaito, netoli tvenkinių. Kaina 19900 
Eur. Tel. 8-655 54404 
Žeimių tako g. (9 a. blok. namas, VI a., 
bendr. pl. 50,03 m², virtuvė 9,35 m², kam-
barių pl. 14,04 m² ir 17,07 m². Bute sudėti 
plastikiniai langai, šarvuotosios durys. Vie-
nas kambarys sujungtas su virtuve, kitas 
kambarys sujungtas su balkonu, įdėtas 
vitrininis-nedūžtančio stiklo langas. WC 
ir dušas kartu – išklijuota naujomis plyte-
lėmis, pakeista santechnika, dušas turi 

pirties funkciją. Butas parduodamas su vi-
sais baldais ir buitine technika (šaldytuvu, 
virykle, mikrobangų krosnele, indaplove, 
skalbimo mašina, kavos aparatu). Kaina 
20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Dvaro g., Markutiškių k., Šilų sen. (2 a. mūr. 
namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², šildomas 
krosnimis, virtuvė sujungta su koridoriumi 
(pl. 6,11 m²), pakeistos išorės ir vidaus du-
rys, laminuotos grindys ir virtuvės sienos, 
vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. 
Yra garažas su rūsiu, malkinė, žemės skly-
pas prie namo. Graži vietovė. Šalia stotelė, 
miškas, upelis, karjeras, tvenkinys su plia-
žavietėmis. Asfaltas iki namo. 9 km nuo Jo-
navos). Kaina 5500 Eur. Tel. 8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. na-
mas, V a., bendr. pl. 47,2 m², vidinis, įsti-
klintas balkonas, šarvotosios durys, langai 
į priešingas puses, vonia ir WC atskirai, 
tvarkingas). Kaina 4000 Eur.
3 kamb.
Žeimių takas (9 a. blok. namas, IX a, ben-
dr.pl. 64 m², didelė virtuvė (9,41), WC ir vo-
nia kartu (3,20), kambarių pl. 17, 10; 13,98 
ir 11 m²; visi plastikiniai langai, du balko-
nai. Atliktas kapitalinis remontas (pakeista 
santechnika, elektros instaliacija, baltai 
dažytos sienos, naujos grindys, vonioje ir 
virtuvėje - plytelės). Tvarkingoje (su kodine 
spyna) laiptinėje bendro naudojimo didelis 
balkonas skalbinių džiovinimui; ramūs kai-
mynai). Kaina 18000 Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kamba-
rių pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute 
pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio 
vidaus durys, išorės durys – ąžuolinės. 
WC ir vonia atskirai). Kaina 29500 Eur. Tel. 
8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis na-
mas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. pl. 
60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 13,91 
m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), WC ir 
vonia atskirai (išklijuota plytelėmis), rūsys, 
žemi šildymo mokesčiai, parduodama su 
baldais, tvarkingas namas, ramūs kaimy-
nai). Kaina 7500 Eur. Tel. 8 655 54404
4 kamb. 
Girelės g. parduodamas tvarkingas, er-
dvus, šviesus 4 kambarių butas (sujungti 
du vieno ir dviejų kambarių butai). Mūrinis 
4 a. namas, IV a. Renovuojamas. Bendr. 
pl. 83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kambarių pl. 
8,4 m², 14 m², 16 m², 16,2 m². WC ir vonia 
atskirai. Didelis balkonas per du kamba-
rius, kitas balkonas sujungtas su kamba-
riu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiški me-
diniai langai, šarvuotos durys, laminuotos 
grindys, medinės vidaus durys. Pakeista 
santechnika, elektros instaliacija, yra 
kondicionierius, signalizacija. WC ir vonia 
išklijuota plytelėmis, dviejuose kambariuo-
se – fototapetai. Butas šiltas, maži šildymo 
mokesčiai. Parduodamas su dalimi baldų ir 
buitine technika. Tvarkinga, švari laiptinė. 
Ramūs, draugiški kaimynai. Galima kartu 
pirkti ir garažą, esantį apie 70 m nuo namo. 
Buto kaina 40000 Eur, garažo (pl. 20 m², 
rūsys po visu garažu, duobė, patogus pri-
važiavimas) - 4000 Eur. Tel. 8-655 54404
namai
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj. 
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu, 
ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės skly-
pas. Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamasis 
plotas 160 m², rūsys po visu namu 80 m², 
garažas prijungtas prie namo 24 m². Pir-
mame aukšte yra du kambariai, virtuvė, 
vonia ir WC. Antrame aukšte yra keturi 
kambariai ir holas. Miesto vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, centrinis šildymas kie-
tu kuru. Kaina 62000 Eur. Tel. 8 655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda, 
rūsys, balkonas). Kaina 30000 Eur. Tel. 8 

655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūr. 
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m², 
baigiamas renovuoti, vandentiekis, kanali-
zacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės sklypas. Kaina 30400 
Eur. Tel. 8 655 54404
Namas su 22 a namų valdos žemės 
sklypu Miško g., Išorų k., Jonavos r. 
1972 m. statybos, rekonstruotas 1996 
m. Namas vieno aukšto, mūrinis, ap-
kaltas dailylentėmis, naujai pakeista 
stogo danga, langai plastikiniai. Bendr. 
pl. 72 m². Trys kamb: 10 m², 17 m² ir 13 
m². Virtuvė 12,4 m², katilinė sandėliu-
kas, veranda. Šildymas kietojo kuro 
krosnimi (centrinis), vandentiekis. Yra 
rūsys, ūkinis pastatas (60 m²). Aplinka 
apželdinta dekoratyviniais augalais. 
Yra nemažai vaismedžių. Kiemas dide-
lis ir erdvus. Sklypą nuo gatvės skiria 
aukštų tujų tvora. Kaina 45000 Eur. Tel. 
8 655 54404
sodybos
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (medinis 
rąstų namas, kuris yra apšiltintas, dengtas 
medinėmis dailylentėmis, bendr. pl. 40 m², 
kamb. pl. 23 m², virtuvės pl. 13 m², veran-
da, sandėliukas, šildymas kietuoju kuru, 
krosnimi. Keturi ūkiniai pastatai (9 m², 21 
m², 15 m²  ir 54 m²), tvarto plotas 32 m², 
daržinės – 63 m², lauko virtuvės su rūsiu 
– 36 m². Yra pirtis, kiemo rūsys. Paruošta 
vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 1,68 
ha žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio ir 0,3 
ha miško). Gausiai derantys vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje 
yra tvenkinys, o už poros metrų teka upe-
lis. Apie 5 km iki Jonavos miesto). Kaina 
25000 Eur. Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas 
gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 m², 
centrinis šildymas krosnimis, mūrinė lauko 
virtuvė (pl. 12 m²), tvartas – 80 m², ūkio 
pastatai – 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai, šulinys, 
šiltnamis, 40 a žemės sklypas). Kaina 

10900 Eur. Tel. 8 655 54404
Gegužinės k., Kaišiadorių r. (renovuotas 
gyvenamasis 1 a. namas, rąstinis, bendr. 
pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru (kros-
nimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai pasta-
tai,0,29 ha žemės sklypas, netoli Nėries 
(apie 200 m), apie 14 km nuo Jonavos. 
Kaina 34700 Eur. Tel. 8-655 54404
sodai
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a že-
mės, sklypas kraštinis). Kaina 5200 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a že-
mės). Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (5,75 a žemės skly-
pas, mūrinis namelis su mansarda ir rūsiu. 
Bendr. pl. 36,05 m², mansarda 11,68 m², 
kambarys 11,09 m², virtuvė 6,36 m², veran-
da 5,39 m², sandėliukas 1,53 m², rūsys 11 
m². Namelis šildomas kieto kuro krosnimi. 
Yra elektra, šulinys, šiltnamis. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūri-
nis namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 
m²), yra vanduo, elektra, signalizaci-
ja), pakeistas stogas. Yra pavėsinė, 
kiemo aikštelė, pirtis. Sodas kraštinis, 
prie miško, labai graži vieta. Parduo-
dama su baldais. Kaina 32000 Eur. Tel. 

8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (me-
dinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elek-
tra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. 
(4,26 a žemės sklypas, gausiai deran-
tys vaismedžiai, vaiskrūmiai, vynuo-
gės. Yra mūrinis namelis (bendr. pl. 
40,2 m²) su rūsiu ir pastogėje įrengtu 
kambariu. Trifazė elektra, vandentie-
kis). Kaina 10600 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a že-
mės). Kaina 6900 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos raj. 
(mūr. namas su mansarda, bendr. pl. 45 
m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, 12 a žemės sklypas). Sodas yra la-
bai gražioje vietoje prie Šventosios upės. 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Draugystė“, Paupio g. (7 a že-
mės sklypas, mūrinis namelis. Sklypas 
kraštinis, prie pat upės, patogus priva-
žiavimas). Kaina 11000 Eur. Tel. 8-655 
54404
skLypai
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15 
a namų valdos paskirties žemės). Kai-
na 16200 Eur. Tel. 8-655 54404 
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen. (našus dirvožemis, priva-
žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų k., Jo-
navos r. (netoli kelio Jonava–Kėdai-
niai, prie sankryžos į Martiniškių k., 
šalia elektra, gyvenamieji namai, as-
faltuotas kelias iki pat sklypo). Kaina 
2600 Eur. Tel. 8-655 54404
12,05-18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos 
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio 
Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 
8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k, 
Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, 
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šu-
linys (vanduo patikrintas – švarus), šalia 
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfal-
tuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto). 
Kaina 11800 Eur. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji 
namai, geras privažiavimas). Kaina 11600 
Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jo-
navos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties 
žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 
8-655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 
Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 
8-655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskir-
ties, ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 
Eur.
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 
8-655 54404

Namų valdą Kisieliškių k., Dumsių sen (ri-
bojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsų sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 
Eur. Tel. 8-655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8-655 54404

pirkėjai aptarnaujami nemokamai 
Visa informacija su nuotraukomis apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) www.joneda.lt

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

siūLo darbĄ

Baldu gamybos įmonei 
reikalingi staklininkai,  

staliai, gamybos vadovas.
Tel. 8 674 50403

UAB „Fajetono grupė“,
 sėkmingai dirbanti 9 metus,
plečia savo veiklą ir ieško

 PARDAVĖJO(S)-
KONSULTANTO(ĖS)

 darbui naujame salone.
Daugiau informacijos:  

Tel. 8 618 83379.

Advokato Lino Mažono  
iš Kauno

Teisinės paslaugos  
Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., 
Jonava.

Išspręsime Jūsų proble-
mas Tel. 8 672 34241

JURGITOS SPAIČIENĖS
ADVOKATĖS KONTORA

Atstovavimas teisme, pro-
cesinių dokumentų rengimas. 
Kiekvieną antradienį nemo-
kamos konsultacijos (būtina 
išankstinė reg. tel.  +370 646 
08926).
Vasario 16-osios g. 9, Jonava 

+370 646 08926, 
+370 657 77555

Advokato padėjėjas  
Vytautas Bartkus,

Konsultuoja įvairiais  
teisės klausimais

Rengia dokumentus
Atstovauja teismuose

Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11, 
Jonava

Tel. 8- 611 17957

TRAKTORINIS 
KRAUTUVAS
ATLIEKAMI 

DARBAI:

• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo dar-
bai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai

Tel. 8- 685 33832

▪▪▪

▪▪▪

UAB VETPET LT – 
Veterinarijos klinikai  

Jonavoje -
reikalingas  
direktorius.

Visa informacija  
www.vetpet.lt

naujienų skiltyje arba 
tel. 8 671 83043
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Kas? Kur? Kada?

Jonavos kultūros centro naujienosUžuojauta

Džiaugiuosi poelgiu

Prieš porą metų Pasauli-
nė folkloro festivalių organiza-
cija, peržiūrėjusi Jonavos kul-
tūros centro folkloro ansamblio 
„Laduta“ nusiųstą videomedžia-
gą, pakvietė kolektyvą dalyvau-
ti Tarptautiniame folkloro festiva-
lyje Makedonijoje, Ohrido mies-
te. Tuomet tiek organizatoriams, 
tiek žiūrovams jonaviečių pro-
grama labai patiko, tad 2015 
-aisiais „Laduta“ pakviesta į šį 
festivalį antrą kartą. 

Kaip žinia, tais metais „Ladu-
ta“ vyko į tarptautinį menų festi-
valį Gruzijoje, iš kur Lietuvai par-
vežė „Grand Prix“, todėl organi-
zatorių kvietimu pasinaudojo 
šiemet – birželio 7-15 dienomis 
dalyvavo Graikijoje, Katerini Pa-
ralia mieste vykusiame Tarptau-
tiniame folkloro festivalyje.

Pirmą kartą užsienio festiva-
lyje dalyvavo net 4 kolektyvai iš 
Lietuvos, tačiau „Ladutai“ kon-
certinėse scenose konkuruo-
ti su saviškiais neteko - progra-
mos buvo taip išdėstytos, kad 
žiūrovai pamatytų kuo didesnę 
pasaulio tautų folkloro įvairovę. 

Ko gero, dėl svaraus įdirbio 
garsinant „Ladutos“ vardą jo-
naviečių kolektyvui buvo pada-
rytos didelės nuolaidos starti-
niam mokesčiui. Ladutiečiams 
toks dėmesys buvo labai ma-
lonus, tuo labiau, kad jau festi-
valio metu kolektyvas gavo pa-
kvietimą kitiems metams į Tarp-
tautinį folkloro festivalį Albani-
joje. Organizatoriams „Laduta“ 
padarė įspūdį, pasiūliusi visą lie-

tuviškojo folkloro žanrų spektrą: 
ir šokį, ir dainą, ir gyvą muzika-
vimą. Kiti Lietuvos kolektyvai iš 
Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių ap-
siribojo tik šokiais. 

„Įsitikinome, kad folkloro kal-
ba yra tarptautinė, - sako ilga-
metė „Ladutos“ vadovė Elena 
Živaitienė. – Liaudies daina, ke-
liaujanti iš širdies, visada pasie-
kia kitą širdį, net jeigu ir žodžių 
nesupranti...“ 

Jonavos „Ladutos“ triumfas GraikiJoJe

Kultūros centro vaikų po-
pchoras „Šuldu buldu“ (vad. 
Elegijus Laimikis) jau antrą 
kartą dalyvavo tarptautinia-
me menų forume „Eurojurmalą 
2016“. Pirmą kartą į konkursą 
kolektyvas nuvyko 2011 me-
tais. Šių metų renginys vyko 
legendinėje Jurmalos koncertų 
salėje „Dzintars“. Menų forume 
tarpusavyje varžėsi vokalistai, 
vokaliniai ir šeimyniniai an-
sambliai, šokėjai bei cirko ar-
tistai. Renginys vyko 3 dienas. 
Visose pozicijose varžėsi daug 
kolektyvų iš visos Europos. Jie 
pretendavo į klasikinės, popu-

liariosios, džiazo, roko, laudiš-
kos muzikos ir autorinės dai-
nos nominacijas. „Šuldu bul-
du“ dainorėliai tarptautinei ver-
tinimo komisijai savo amžiaus 
kategorijoje pristatė po 2 dai-
nas. Jaunesniųjų grupė su dai-
na „Melavau“ pelnė 2 vietą, o 
vyresniųjų grupė su aranžuota 
lietuvių liaudies daina „Duda“ - 
3 vietą.

„Kelionė puiki, oras ir na-
kvynė netoli jūros buvo nuos-
tabi. Labai patiko, vėl norėtume 
nuvykti į šį konkursą po kelerių 
metų“, – kelionės įspūdžiais da-
lijosi „Šuldu buldu“ dainorėliai.

vaikų pop choras „ŠuLdu buLdu“ - tarptautinio konkurso prizininkai 

Jonavos kuLtūros centras kvieČia!

Joninių sLėnis
Liepos 16 d. 19 val. – dainuojamosios po-

ezijos vakaras „Vasaros spalvos“. Koncertuoja 
Kostas Smoriginas ir Jonavos krašto atlikė-
jai: Miglė Vasiliauskaitė, Monika Imbrasaitė, Arū-
nė Kalvaitytė, Gediminas Januškevičius,  grupė 
„Shine“. Nemokamas.

Liepos 23 d. – I tarptautinis džiazo muzikos 
festivalis „Jonava JAZZ 2016“. Nemokamas.

14 val. – 
„Alytaus dik-
silendas“ (prie 
Jonavos kultū-
ros centro).

15 val. – 
festivalio „Jo-
nava JAZZ 
2016“ atidary-
mas.

Nuo 15.15 val. – „The Swing Cats“ (Vilnius), 
Saulius Šiaučiulis, Donatas Bukauskas, Arvydas 
Joffe (Klaipėda), „Hammond Trio“: Olegas Mo-
lokojedovas, Gediminas Laurinavičius, Aleksan-
dras Dunis, „Silent Blast Quartet“ (Vilnius).

Nuo 19 val. – „Jazzstudio“ (Jonava), Manvy-
do Pratkelio džiazo kvintetas (JAV, Ekvadoras, 
Lietuva), „Denis Pashkevich Quartet“ (Latvija), 
„Kauno bigbendas“ ir Marija Grabštaitė.

22.30 val. – „Jam session“ („Geltonas“ ba-
ras). 

Festivalį veda džiazo žinovas Alfredas Ku-
kaitis.

Rugpjūčio 6 d. – miesto šventė „Mes my-
lim Jonavą“.

12 val. – Šv. mišios už Jonavą ir jonaviečius 
(Šv. Jokūbo bažnyčioje).

14 val. – šventinės jonaviečių eitynės (nuo 

J. Basanavičiaus g. (karių kapų) iki Joninių slė-
nio).

15 val.  – šventės atidarymas: Jonavos vė-
liavos pakėlimas, prekybos, amatų mugės, mies-
to įmonių, įstaigų, organizacijų prisistatymas ir kt.

16 val. –„Labaiteatro“ interaktyvus muzikinis 
spektaklis „Kai užaugsiu, būsiu...“.

17 val. – instrumentinis ansamblis „Rapso-
dija“, grupė „Original Copy“, Ovidijus Vyš-
niauskas  ir grupė, buvę ir dabartiniai jonavie-
čiai koncerte „Savi saviems“.

23.30 val. – šventiniai fejerverkai.

mažoJi saLė
Liepos 17 d. 16 val. – koncertas, skirtas S. 

Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 83-
jų metų sukakčiai. Koncertuoja Kėdainių kultū-
ros centro senjorai ir „Jonavos bočiai“. Nemoka-
mas.

meno GaLeriJa
Liepos 14 d. 18 val. – respublikinės karikatū-

ristų parodos „Žengia pulkas linksmai“ atida-
rymas.

kiti renGiniai
Kiekvieną sekmadienį 18 val. – šokių va-

karai vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros 
centro fojė).

Liepos 15 d. 17 val. – Pažaislio muzikos 
festivalio koncertas Žeimių Švč. Mergelės 
Marijos gimimo bažnyčioje. Frank Martin Mi-
šias dvigubam chorui atlieka Šiaulių valstybinis 
kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir 
vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis). Nemokamas. 

P.S. Autobusas į Žeimius iš Kultūros cen-
tro aikštelės išvyksta 16 val.

Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros cen-
tro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, 
kviečiame rašyti laišką el. p. adresu: info@jkc.lt 
su tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

VONIŲ
RESTAURAVIMAS
Inf. tel. 8 673 56679

www.VONIUNAUJINIMAS.LT

Tai valandos, kai pritrūksti žodžių, o tyla atrodo iškalbinges-
nė už bet ką. Taip ir nepajėgi suvokti, koks trapus mūsų kiekvie-
no gyvenimas...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai už-
jaučiame URŠULĘ ir PETRĄ TAMKŪNUS dėl mylimos Duk-
ters mirties.

Te mūsų užuojautos žodis Jus apkabina ir bent kiek nurami-
na nepaguodžiamo skausmo valandą.

Jonavos r. verslininkų-darbdavių asociacija
UAB „Joneda“ kolektyvas

Norėčiau keliais žodžiais 
aprašyti, gal kam ir nereikš-
minga, bet man tai įspūdinga 
ir jautru, tai, ką mačiau eida-
ma taku. Besigėrėdama gam-
tos grožybe, pastebėjau jau 
kurį laiką bestoviniuojantį ber-
niuką, atrodytų, palei numestą 
ant tako žolės kupstelį. Berniu-
kas tai pasilenkia, tai vėl atsi-
stoja, nepasitraukdamas iš vie-
tos. Žmonės eina ir praeina, nė 
vienas taip ir nesustoja. O ber-
niukas kantriai budi ir nesitrau-
kia iš vietos. Kažkoks jausmas, 
atsiradęs širdyje, mane paska-
tino pasidomėti, kas gi tenai 
yra. Pamačiau jaudinantį vaiz-
dą. Šalia Savivaldybės žaliuo-
jančių aukštų eglių, ant praei-
vių tako, nukritęs iš medžio ma-
žyčių paukštukų lizdelis. Vienas 
paukščiukas lizdelyje jau negy-
vas. Kitas – dar gyvas, o šali-
mais lizdelio – leisgyvis paukš-
telis, dar bandantis šiek tiek ju-
dėti.

Buvau sujaudinta ir suža-
vėta to berniuko (gal 10-12 m.) 
begaliniu noru padėti paukšte-
liams. Labai susijaudinęs ir jau-
trios širdies berniukas sakė, 
kad jau senokai stebi paukšte-
lius ir nežino, ką daryti, o taip 
palikti negali. Tuomet pagalvo-
jom, pasitarėm ir paskambinom 
bendruoju pagalbos telefonu 
112. Ačiū jiems. Pasakė, kad 
nunešti į Veterinarijos tarnybą. 
Praeinančių merginų paprašė-
me mažo maišelio, jos dar ir 
padėjo sudėti paukščiukus. Pa-
siklausiau berniuko, ar jis žino, 
kur ta tarnyba. Atsakė taip ir nu-
nešė paukščiukus ten, kur buvo 
pasakyta. Labai malonu, kad 
yra tokių puikių, jautrios širdies 
jaunosios kartos žmonių. Tik la-
bai gaila, kad tuo metu nesu-
sivokiau paklausti to šaunuolio 
nei vardo, nei pavardės ir kurio-
je mokykloje mokosi. 

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

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas 
redakcija neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658

info@joneda.lt

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

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS, 
METALINIŲ TVIRTINIMAS.
SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ 
PAMINKLŲ, TVORELIŲ 
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.
TEL. 8- 686 17897 KAPŲ TVARKYMAS

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
l KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? 
autoservisas viską sutvarkys: tereikia palikti automobilį,  
o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 
variklio alyvos keitimas nemokamai, perkant alyvą ir filtrą pas mus.

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

Parduodame akmens  
anglį, lapuočių pjuvenų  
briketus, baltarusiškus  

durpių briketus. 
Atvežame.  

Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,  
baltarusiški durpių  
briketai, lapuočių  

pjuvenų briketai. Atveža. 

Tel. 8-686 09222

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

MALKOS
Tel. 8 635 54215

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601 
17935, (8-349) 50005

 Kompiuterinė diagnostika
 Važiuoklės remontas
 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas
 Automobilių kompiuterių programavimas 

(EGR, DPF, AdBlue, Airbag, Immo)

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių 
remonto servisas

Mus rasite adresu: 
Klaipėdos g. 28 
(prie parduotuvės 
„Gintaro baldai“).

Darbo laikas: I–V 8–18 val., 
VI  8–13 val., VII – nedirbame.
Tel.: 8 699 34 063, 8 612 49 334.

KROVINIŲ  
PERVEŽIMAI
IKI 10 TONŲ

SUNKVEŽIMIAI TURI  
HIDRAULINIUS LIFTUS

8 644 49024
info@transatene.lt

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
PREZIDENTO G.3 (bu-

vęs „buitinis“, 3 aukštas) 
• Priimamos prekės iš gy-

ventojų (geros išvaizdos)
• Prekiaujame proginiais 

drabužiais ir kitomis naujo-
mis prekėmis.

Darbo laikas: 
I – V 9.30 – 17 val.
VI – 9.30 – 13 val.

KVIEČIA Į  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS

Naujos B kat.  Liepos 18 d. 10:00 val. rytinė grupė (teorijos užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę)
grupės Liepos 18 d. 16:00 val. popietinė grupė
registruojamos nuo: Liepos 18 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 249 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 249 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE, B KAT. KURSAI PER 11 D. D.)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Liepos 18 d. 19:30 val.  vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 264 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 264 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 274 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, KET knygelė, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir ne-
ribotai spręsti KET prie kompiuterių! PAPILDOMAI  UŽ  VAŽIAVIMUS  INSTRUKTORIUI  MOKĖTI  NEREI-
KIA ! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę. LAUKIAME JŪSŲ !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € 
(5 mokymosi val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKY-
MO AIKŠTELĘ: Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
           Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą. 
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

Adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava
Tel. 8 657 81775,

El. paštu: jonava@rigveda.lt
www.rigveda.lt

UAB “RIGVEDA” MOKINIAMS SU NUOSAVU AUTOMOBILIU PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĖ NEMOKAMA

BUITINIAI NUOTEKŲ VALYMO  
ĮRENGINIAI.  

PARDAVIMAS IR MONTAVIMAS.
TEL. +370 609 79512


