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Gubernatoriai ir generalgubernatoriai
kryptingai jautėme kasdienę rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus paramą. Tariame ačiū visiems remėjams ne tik šio laikraščio puslapiuose, bet išsiuntėme padėkas ir pripažinimą
kiekvienam personaliai. Tai tarEdmundas Gedvila
Laikinasis Jonavos r.
savivaldybės kultūros centro
direktorius
Mūsų valstybės valdymas
kuo toliau, tuo labiau įgauna
ne demokratines, o iškreiptas valdymo ir atliekamų pareigų formas. Beveik visi tapo
šnekučiais arba tiesiog pokemonų gaudytojais, reikalaujančiais iš kitų atlikti didelių darbų, o patys bijodami net pirštą pajudinti. Turėtų suprasti, kad eidami bet
kokias valstybės tarnyboje
užimamas pareigas, turi galvoti ir dirbti žmonėms. Ir tai
turi būti ne koks vien tik deklaruojamas šūkis, o pagrindinis valdininko portreto štrichas.
Tuo baigiu įtikinti ir mūsų
Kultūros centro kolektyvą. Nes
pagrindinis rodiklis – tai žmonių
nuomonės, o ne pačių džiaugsmas ir gėrėjimasis vieni kitais.

JAU ŠVENTĖS PRADŽIOJE SUPRATAU, KAD VYKS NE
RUDENS ŠVENTĖ-MUGĖ, O KASMETINIS BALAGANAS,
O SAVIVALDYBĖS SKIRTI PINIGAI PANAUDOTI
VYNIOTINIAMS, SUMUŠTINIAMS PARUOŠTI
si ir paskutinis akordas tris mėnesius trukusio mūsų surengto
vasaros festivalio.
Bet lauko sąlygomis mes,
kaip organizatoriai, dar turėjom
paskutinę šventę, kuri ir anksčiau vykdavo kiekvienais metais ir, sakyčiau, būdavo nei
velnias, nei gegutė. Tai rudens
šventė. Iš vienos pusės, rudens
šventė – tai yra rudens gėrybių pristatymas miestiečiams ir
jų svečiams, iš kitos pusės, tai
ir Kultūros centro geriausių kolektyvų apžiūra ir pasirodymas
šventės dalyviams.
Deja, pernykščiu pasirodymu buvau pasibaisėjęs. Bene
nykiausias jos pavyzdys, kai
Šilų kultūros centro kolektyvas
išdrįso pasirodyti žmonėms net
nerepetavęs, neišmokęs dainos žodžių nei muzikinio atlikimo. Kadangi buvau tik pradė-

PAŽINODAMAS ŽMONES, TARP JŲ IR SENIŪNUS,
VISIŠKAI NENUSTEBAU SUTIKĘS GANA AKTYVŲ
PASIPRIEŠINIMĄ TIEK MANO SUMANYMUI,
TIEK IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI KAIP
ŠVENTĖS RĖMĖJAI
Šią vasarą nemažai surengėme renginių ir pasirodėme
Joninių slėnyje. Buvo įvairūs
žmonių vertinimai. Mus parėmė moraliai ir materialiai daugiau kaip šimtas
žmonių, įstai49 x 70
gų bei organizacijų. Aktyviai ir

TVENKINIŲ
ĮŽUVINIMAS

l Mailiaus

jęs dirbti Kultūros centre, atidžiai stebėjau šią šventę ir ne
tik Kultūros centro kolektyvų
pasirodymą. Dar likus iki šventės porai savaičių, pasiūliau savivaldybės administracijos direktoriui J. K. Sungailai, kad
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tegul seniūnijos geriau pristato smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir verslininkų pasiekimus
ir šioje sferoje parungtyniauja.
Be to, miestiečiai galėtų ne tik
iš pirmų rankų nusipirkti tiek žemės ūkio gėrybių, tiek ir ama-

Tel. 8 618 55550
Tarybų g.1, Kulvos k.,
Jonavos r.
www.obuoliukai.lt

tininkų, verslininkų gaminamų
produktų, bet ir iš mugės dalyvių sužinotų, kokie verslai ir paslaugos klesti mūsų mieste bei
rajone. Tai turėjo būti didelis ir
sėkmingas mūsų rajone renginys. Bet to neįvyko. Ir objektyviai mąstant įvykti negalėjo, nes
buvo per mažai laiko sėkmingai pasiruošti, nes metų metais
miestiečiams buvo rodomi kažkokie seniūnijų balaganai, suorganizuoti Kultūros centro filialų. Tuos balaganus metų metais mačiau ir aš, lankydamasis
„šventėse”, matė ir miestiečiai.
Su savivaldybės administracija tąsyk nutarėme, kad kitais
metais, t. y. 2016-aisiais, tai jau
driogstelsime. Dar gerokai prieš
šventę, baigiantis vasarai, mes
atrinkome savo geriausius, tinkamus rudens šventei, kolektyvus, tiek iš paties Kultūros centro, tiek ir iš filialų. Kiti Kultūros
centro darbuotojai turėjo stebėti šventę ir mokytis bei šiek tiek
padėti, jeigu bus būtinybė, seniūnams ir bendruomenėms, o
ne užsiiminėti mugės imitacijomis.
Nesiimu spręsti, ar pavyko
koncertas. Čia tegul sprendžia
žmonės, bet kaip šio scenarijaus sumanytojas drįstu spręsti apie seniūnijų prisistatymą
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Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241
Advokato padėjėjas
Vytautas Bartkus,
Konsultuoja įvairiais
teisės klausimais
Rengia dokumentus
Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11,
Jonava
Tel. 8- 611 17957
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JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS
BENDRUOMENĖS VARDU DĖKOJU
MOKYKLOS JUBILIEJINIŲ
SUKAKČIŲ ŠVENTĖS RĖMĖJAMS:

Jonavos rajono savivaldybei, VšĮ
„Kretingos maistas“, B. Benaitienės individualiai įmonei „Mubas“, Oksanos floristikai, uždarajai akcinei bendrovei „Ramidonas“, Jonavos politechnikos mokyklai, laikraščiui „Jonavos garsas“, UAB „A grupei“.
Socialiniams partneriams: Jonavos kultūros centrui, Jonavos rajono savivaldybės teatrui, šokių klubui „Vėtra“, vaikų mados studijai ,,Miks“, J. Miščiukaitės meno mokyklai, Jonavos
dekanui kunigui A. Mikitiukui, Jonavos rajono policijos komisariatui.
Direktorius Arūnas Rimkus

DAUGIAUSIA JONAVOS RINKĖJŲ SEIME NORI MATYTI
SOCIALDEMOKRATĄ RIMANTĄ SINKEVIČIŲ
Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktus išankstinius duomenis, 2016 m.
spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Jonavos (Nr. 60) apygardoje balsavo 16 914 arba 45,88 proc. rinkimų teisę turinčių Jonavos
krašto gyventojų. Jonavos rinkimų apygardoje įrašyti 36 866
rinkėjai.
Rasta negaliojančių biuletenių – 850 arba 5,03 proc., galiojančių biuletenių – 16 064 arba
94,97 proc.
Net 41,64 proc. spalio 9-ąją
atėjusių prie balsadėžių Seimo
nariu ir ateinančioje kadencijoje
norėjo matyti socialdemokratą,
dabartinį Seimo narį, susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių.
Už jį balsavo 7 043 jonaviečiai.
Pirmą kartą į Seimo narius
kandidatavęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, ūkininkas Gintaras Stašionis daugelį nustebino savo šuoliu, kuriuo pralenkė jau ne pirmą kartą
į Seimą kandidatavusius – Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovą Remigijų Osauską ir darbietį – Saulių Jakimavičių.
Už G. Stašionį balsavo 2 744
jonaviečiai arba 16,22 proc. rinkėjų, už R. Osauską – 2 253
arba 13,32 proc., S. Jakimavičių – 881 arba 5,21 proc. rinkėjų. Pastaruosius du pralenkė ir
kitas politikos naujokas – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas – Darius Mockus, už kurį balsus atidavė 2 181 arba 13 proc. rinkimų
teisę Jonavos apygardoje gyvenančių piliečių.
Bet kokios visuomeninės vei-

000 egz.

klos net rajone, tuo labiau politinės, naujokų rezultatai: Raimonda Baltrukėnė, Antikorupcinės
N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos (Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija) kandidatė
surinko vos 1,21 proc. balsų, Lorenas Makaravičius, atsovaujantis politinei partijai „Lietuvos sąrašas“ – 1,77 proc., politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidate Loreta Macioniene patikėjo 2,71 proc. rinkėjų.
Antrasis Seimo rinkimų turas vyks spalio 23 d., sekmadienį. Susikaus politikos senbuvis,
ketvirtos kadencijos LR Seime
siekiantis dabartinis Seimo narys Rimantas Sinkevičius ir buvęs Jonavos r. savivaldybės tarybos narys, ūkininkas Gintaras
Stašionis.
Kaip sekėsi politinėms partijoms? Jonavos rinkimų apygardoje daugiausiai žmonių simpatijų sulaukė Lietuvos socialdemokratų partija. Už socialdemokratus balsavo 25,79 proc. rinkėjų.
Antroje vietoje – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, už kurią
balsus atidavė 21,50 proc. jonaviečių. Treti – Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai,
surinkę 16,54 proc. balsų.
Už Lietuvos liberalų sąjūdį
balsavo 9,18 proc., už Antikorupcinę N. Puteikio ir K. Krivicko koaliciją – 6,01 proc. rinkėjų. Darbo
partiją pasirinko 5,24 proc. rinkėjų, politinei partijai „Tvarka ir teisingumas“ savo balsus atidavė
3,95 proc., o „Lietuvos sąrašui“
– 1,68 proc. balsavimo teisę turinčių Jonavos krašto gyventojų.
„Jonavos garso“ inf.

Brangiai superka
įvairius automobilius,
mikroautobusus,
džipus, motociklus.
Pasiima, sutvarko
dokumentus.
Dirba be išeiginių.
Tel. 8 602 26717
„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.
spalio 28 d. (Reklama priimama
iki spalio 25 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Saugaus eismo komisijoje

ŽENKLAS DRAUS
PAŠALINIAMS STATYTI
AUTOMOBILIUS „BALTOJO
PYRAGO“ AIKŠTELĖJE

Jonavos r. savivaldybės
Saugaus eismo komisijos (SEK)
pirmininkas Erlandas Andrejevas supažindino komisijos narius su UAB ,,Baltasis pyragas" prašymu dėl draudžiamojo kelio ženklo įrengimo. Prašyme minima, kad prie bendrovės
administracinio pastato Sodų g.
11 ir prie pastato, esančio Sodų
g. 13, yra įmonei priklausanti
automobilių stovėjimo aikštelė.
Ši aikštelė skirta administracijos darbuotojų automobiliams,
tačiau kyla problemų, kai neteisėtai aikštele naudojasi šalia esančio daugiabučio gyventojai arba Veterinarijos klinikos
lankytojai. UAB ,,Baltasis pyragas" prašo leisti įrengti ženklą,
draudžiantį pašaliniams įvažiuoti į bendrovei priklausančią
automobilių aikštelę. Nutarta
pritarti ženklo ,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas" įrengimui iš bendrovės lėšų prie įvažiavimo į aikštelę ties administraciniu pastatu
(Sodų g. 11).

km/val. zonoje esančios senamiesčio gatvės: Sodų, Klaipėdos, Vilniaus, Taikos, nes šiose gatvėse, kaip ir Kauno gatvėje, dažnai stipriai viršijamas leistinas važiavimo greitis.
Sodų gatvės ruože tarp Vasario 16-osios ir Kauno g. nustatyta „juodoji dėmė”. Siūloma minėtose gatvėse įrengti prisukamus greičio mažinimo kalnelius
(maždaug kas 100 m).
Dėl pėsčiųjų perėjos J. Ralio ir Kauno g. sankryžoje. Rengiant Jonavos miesto darnaus
judumo planą nustatyta, kad
pėsčiųjų perėjoje ties J. Ralio
ir Kauno g. sankryža yra „juodoji dėmė“. Taip pat nustatyta,
kad šioje vietoje vyrauja pats
didžiausias automobilių eismas
Jonavos mieste (apie 20 tūkst.
automobilių per parą). Atsižvelgiant į tai, kad perėja naudojasi daugybė mažamečių Panerio pradinės mokyklos mokinių,
o pėsčiųjų perėja yra itin pavojinga, siūloma pėsčiųjų perėjoje nedelsiant įrengti šviesoforinį valdymą. Šis sprendimas taip
pat sumažins automobilių prastovas prie perėjos, kai ja naudojasi daug pėsčiųjų ryte, vaka-

Rengiant Jonavos miesto darnaus judumo planą nustatyta, kad itin pavojinga pėsčiųjų perėja ties J. Ralio ir Kauno g. sankryža – dėl didelio avaringumo netgi įvardinta „juodąja dėme“. Taip pat nustatyta, kad šioje vietoje pats didžiausias automobilių
eismas Jonavos mieste – 20 tūkst. per parą.

JONAVOS SENAMIESTYJE „JUODOSIOS DĖMĖS“

E. Andrejevas komisijos nariams perskaitė Laimos K. prašymą. Moteris rašo, kad, prasidėjus mokslo metams, rūpestį kelia Panerio pradinės mokyklos mokinukų saugumas. Taikos g. atkarpa tarp Vilniaus g. ir
Kauno g. visada užstatyta automobiliais, nekreipiamas dėmesys į esančias perėjas. Vairuotojai į Kauno g. turi važiuoti priešpriešine eismo juosta,
nes neįmanoma pastebėti einančių mokinių. Tai nesaugu,
todėl būtų tikslinga toje atkarpoje drausti statyti automobilius
kelkraštyje, tuo labiau, kad šalia yra didelė aikštelė, prie Neries Taikos g. yra 12 vietų aikštelė, kuri darbo dienomis būna
tuščia. Panerio pradinės mokyklos vadovai taip pat turėtų rasti vietos darbuotojų automobiliams savo teritorijoje. Siūloma
prie ,,Sodros" pastato Kauno
g. pažymėti keletą vietų stovėti neįgaliesiems.
SEK nutarė informuoti pareiškėją, kad šiuo metu Kauno
gatvėje vyksta rekonstravimo
darbai ir įgyvendinamos saugaus eismo priemonės, todėl
situacija turėtų pagerėti.
SEK pirmininkas E. Andrejevas pristatė komisijos nario
Mindaugo Katkaus pasiūlymus
dėl greičio ribojimo senamiestyje. Kauno g. prasidėjo priemonių, skirtų leistinam važiavimo
greičiui palaikyti, įdiegimas. Tokių priemonių stokoja kitos 30

re ir sekmadieniais po mišių.
SEK nutarė nepritarti siūlymui dėl prevencinių priemonių
– Sodų, Klaipėdos, Vilniaus,
Taikos gatvėse įrengti prisukamus greičio mažinimo kalnelius (maždaug kas 100 m). Dėl
pasiūlymo J. Ralio ir Kauno g.
sankryžoje esančioje perėjoje įrengti šviesoforinį valdymą,
nutarta kreiptis Saugaus eismo komisijai ir miesto seniūnijai į Lietuvos automobilių kelių
direkciją.

LAIKINOJI STOTELĖ

Svarstytas Elenos N. prašymas. Jame minima, kad prieš
kurį laiką įrengus P. Vaičiūno
gatvėje autobusų stotelę (prie
PC ,,Dobilas"), visi ateinantys
iš Rimkų mikrorajono gyventojai priversti nesaugiai kirsti gatvę, kad patektų į sustojimą. Ten
nėra jokios perėjos, todėl prašoma komisijos narių apsvarstyti galimybę įrengti perėją šalia sustojimo. Nutarta informuoti pareiškėją, kad sustojimas P.
Vaičiūno g. įrengtas laikinai, kol
vyksta Vasario 16-osios g., A.
Kulviečio ir Chemikų gatvių rekonstrukcijos darbai. Kelių eismo taisyklės nedraudžia kirsti
gatvę sankryžoje, jei šalia nėra
pažymėtos pėsčiųjų perėjos.

DĖL AKLŲJŲ IR
SILPNAREGIŲ SAUGUMO

SEK svarstytas VšĮ Kauno
ir Marijampolės regionų aklųjų
centro prašymas rasti galimybę įrengti saugų įėjimą ir šali-

Kas? Kur? Kada?

Kauno g. šiuo metu vyksta intensyvūs darbai. „Jonavos garsas“ sulaukė ne vieno
klausimo, pasvarstymo ir pasipiktinimo, kas daroma neseniai, vos prieš kelerius metus, naujai išasfaltuotoje ir sutvarkytoje Kauno g. atkarpoje. Anot jų, „Kauno g. negerinamas transporto pralaidumas, o kaip tik užprogramuojamos dar didesnės spūstys. Kodėl problemos nesprendžiamos, o dar labiau aštrinamos?“ Apie tai kitame laikraščio numeryje iš pirmų lūpų.

gatvius į Lietuvos aklųjų ir silp
naregių sąjungos (LASS) Jonavos filialo patalpas Chemikų g.
136, nes akliesiems ir silpnaregiams, atvykstantiems į mokymus, nesaugu. Taip pat prašoma vykdant Chemikų gatvės rekonstrukciją ir įrengiant
perėjas, atsižvelgti į neįgaliųjų poreikius, kad suprojektuoti elementai nesukeltų kliūčių,
kad nebūtų ribojamas neįgaliųjų judėjimas ir veikla. Atsižvelgiant į specifinius poreikius prašoma įrengti iškilią perėją, taip
pat įspėjamuosius paviršius gatvėje ir ties įėjimu į LASS Jonavos filialo patalpas, taip pat
J. Basanavičiaus g. ties Jonavos suaugusiųjų švietimo centru ir Krašto muziejumi, Žeimių
gatvėje ties Viešąja biblioteka
ir Jonavos pirminės sveikatos
priežiūros centru. Labai aktualu
akliesiems ir silpnaregiams, važiuojantiems viešuoju transportu, kad būtų garsiai pranešami
sustojimų pavadinimai.
Nutarta informuoti VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų
aklųjų centrą, kad miesto seniūnija, tvarkydama pastato Chemikų g. 136 aplinką, atsižvelgs
į prašyme išdėstytus pasiūlymus, taip pat mieste įgyvendindama projektus atkreips dėmesį į specifinius aklųjų ir silpnaregių poreikius, pritaikant aplinką.

KALNŲ G. BUS
DRAUDŽIAMA STOVĖTI

E. Andrejevas supažindino
komisijos narius su UAB ,,Jonavos autobusai" prašymu dėl
kelio ženklų įrengimo. Didžioji dalis Jonavos miesto viešojo transporto autobusų, taip pat
ir tarpmiestiniai autobusai, važiuoja Kalnų gatve. Padažnėjo atvejų, kai iš abiejų pusių užstačius automobiliais kelkraščius, autobusai negali pravažiuoti arba turi nesaugiai manevruoti, stengdamiesi nekliu-

dyti šalikelėje stovinčių transporto priemonių. Siūloma kalnų
gatvėje nuo sankryžos su J. Janonio gatve link Žeimių gatvės
pastatyti kelio ženklus ,,Sustoti
draudžiama" taip, kad automobilius būtų galima parkuoti tik
vienoje gatvės pusėje.
Nutarta įrengti Kalnų g. (dešinėje pusėje įvažiuojant iš Žeimių g.) iš abiejų gatvės pusių
ženklus „Stovėti draudžiama" –
su papildoma lentele nuo 8 iki
17 val.

DVIRATININKŲ SAUGUMUI

Į SEK kreipėsi Juozas P. dėl
nesaugaus važiavimo dviračių
taku Plento g. dėl išvažiuojančių automobilių iš šalutinių SB
,,Draugystė" gatvelių į pagrindinį kelią. Prašoma įrengti prie
išvažiavimų iš sodininkų bendrijos ženklus, sferinius veidrodžius ar greičio ribojimo kalnelius. SEK pritarė STOP ženklų įrengimui prie kiekvieno išvažiavimo iš SB ,,Draugystė" į
Plento g.

DĖL EISMO IŠ JONAVOS
SPORTO ARENOS

Diskutuota dėl eismo sąlygų išvažiuojant iš Jonavos
sporto arenos. Nutarta renginių metu išvažiavimuose iš Jonavos sporto arenos leisti sukti tik į dešinę, įrengiant apsaugines tvoreles su ženklinimu, o
įvažiuojant leisti sukti ir iš dešinės, ir iš kairės pusės. Nevykstant renginiams, vadovautis kelių eismo taisyklėmis.

UPNINKĖLIŲ KAIME BUS
ĮRENGTAS ŽENKLAS,
RIBOJANTIS EISMĄ

E. Andrejevas supažindino
komisijos narius su Upninkėlių
kaimo gyventojų prašymu dėl
saugaus eismo priemonių įrengimo Malkosnės gatvėje. Pra-
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AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ PRAŠO GYVENTOJŲ
BŪTI APDAIRIEMS IR ĮSITIKINTI, KAD VANDENS
SKAITIKLIŲ ATVYKĘ TIKRINTI ASMENYS NĖRA SUKČIAI

Pastaruoju metu padažnėjo gyventojų skambučių dėl atvejų, kai pas gyventojus atvykę sukčiai bando išvilioti pinigus už
tariamas paslaugas arba pažeidimus.
AB „Jonavos šilumos tinklai“ darbuotojus lengva atpažinti,
nes jie visada vilki bendrovės logotipu pažymėtą aprangą ir gyventojui paprašius pateikia darbo pažymėjimą. Už skaitiklio patikrinimą, keitimą, ar bet kokius kitus darbus, susijusius su skaitiklių eksploatavimu, apsilankymo metu niekuomet neprašoma pinigų susimokėti.
Jei gyventojui kyla įtarimas, jog atvykęs asmuo nėra AB „Jonavos šilumos tinklai“ darbuotojas, prieš jį įsileidžiant į gyvenamąsias patalpas gyventojui patariame paklausti atvykusio asmens vardo, pavardės, kokiu tikslu atvyko bei paprašyti parodyti darbo pažymėjimą. Patikrinti informaciją gyventojas gali paskambinęs į įmonę tel. (8 349) 77 120.
Jeigu įsileidote į patalpas, rekomenduojame darbuotojo nepalikti vieno, be priežiūros. Jei kyla įtarimų, kad atvykęs asmuo
yra apsimetėlis, gyventojai nedelsdami turėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.
Užs. Nr. 55

JONAVOS KULTŪROS CENTRAS
KVIEČIA!
DIDŽIOJI SALĖ
Spalio 17 d. 18 val. – Kazimiero Jakučio koncertas. Nemokamas.
Spalio 19 d. 11 val. – Vilniaus kamerinio teatro spektaklis
vaikams „Strakaliukas ir Makaliukas“. Bilieto kaina 5 Eur.
Spalio 20 d. 18 val. – teatralizuota muzikinė komedija „Senberniai“ su charizmatiškuoju Liudu Mikalausku ir muzikos ansambliu „Ainiai“. Bilieto kaina 7-9 Eur.
Didesnėms nei 10 asmenų grupėms taikomos nuolaidos.
Spalio 25 d. 18 val. – Nacionalinio dramos teatro spektaklis
„Bestuburiada”. Bilieto kaina 5-8
Eur.
Spalio 26 d. 18 val. – „2 Donatai“ su gyvo garso grupe koncerte „Viskas pusiau“. Bilieto kaina 8-10 Eur. Koncerto dieną - 12
Eur.
MENO GALERIJA
Spalio 21 d. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras su grupe
„Poetautuojai“. Nemokamas.
Spalio 22 d. 13 val. – edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems. Nemokamas.
Iki spalio 26 d. eksponuojama Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto grafikos magistrantų paroda „Fragmt II“. Nemokamas.
Spalio 28 d. 18 val. – menininkų grupės tapybos parodos
„Širšių medus“ atidarymas. Nemokamas.
KITI RENGINIAI
Kiekvieną sekmadienį 18
val. – šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros
centro fojė).
Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką el. p. adresu: info@jkc.lt su
tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija interneto svetainėje www.jkc.lt
ir Jonavos kultūros centro
kasoje tel. nr. (8 349) 51868
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS
VEIKLA SPALIO MĖNESĮ
PARODOS
15 d. 11 val. Janinos Altaravičienės „Skraisčių – šalikų pasaulyje“ parodos atidarymas. Atidarymo ir parodos metu bus galima įsigyti autorinių darbų (Dailės
skyriuje). Paroda veiks iki spalio
31 d.
RENGINIAI
19 d. 16 val. susitikimas su
„Misija Sibiras 2016“ dalyviais
(Dailės skyriuje).
EDUKACIJA
Visą mėnesį:
Pirmokų diena muziejuje (pažintinė ekskursija);
Edukacinė valandėlė moksleiviams „Dega Vėlinių žvakelė“;
Edukacinė valandėlė-ekskursija „Žydų gyvenimo ženklai Jonavoje“.
Būtina registracija tel. (8
349) 51446.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Nuo interpretacijos
link tradicijos“ vykdymas
12-28 d. Edukaciniai užsiėmimai: „Žvakių sukimas iš vaško
plokštelės“, „Žvakių liejimas su
forma“, „Žvakių liejimas pylimo
būdu“ (Jonavos rajono mokyklose, seniūnijose, Etnografijos skyriuje). Būtina registracija tel. (8
349) 53388.
12-28 d. Edukaciniai užsiėmimai: „Gyvenimo ciklo papročiai:
laidotuvių apeigos Jonavos rajone“ (Jonavos rajono mokyklose,
seniūnijose).
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt
38704300121
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SĄRAŠO NR.1

Spalio 23 dieną - už realius darbus!

UŽ RIMANTĄ
SINKEVIČIŲ
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 kandidato R. Sinkevičiaus politinės kampanijos sąskaitos.

Už bendrą darbą Jonavai ir Lietuvai!
Nuoširdžiai dėkoju už palaikymą per pirmąjį Seimo
rinkimų turą. Mano nuostata nesikeičia – Jūs, mano
rinkėjai, Jūsų problemos ir
Jūsų gerovė visuomet buvo
ir bus mano dėmesio centre. Tikiuosi Jūsų palaikymo ir spalio 23-ąją, kuomet
nuspręsime, kas atstovaus
mūsų kraštui Seime.
Kviečiu drauge pasvarstyti: ko labiausiai šiuo metu
reikia Jonavai ir jonaviečiui? O jam, kaip ir bet kuriam kitam šalies gyventojui, pirmiausia reikia gerų
atlyginimų, senjorams –
oresnių pensijų, vaikams ir
jaunimui – daugiau galimybių siekti ateities tikslų.
Jonaviečiams reikia gerai apmokamų darbo vie-

tų. O ką galėtume pasiūlyti
tiems, kurie turi idėjų, pinigų ir nori verslą vystyti Jonavoje? Turime siekti biurokratinių pančių neapsunkintų sąlygų verslui, ypatingai
smulkiajam, plėtotis.
Daug ką, sutelkus bendras pastangas, jau pavyko nuveikti. Mane džiugina, kad mūsų Jonava nuolat
gražėja. Bendromis savivaldybės ir centrinės valdžios
pastangomis šiemet pagaliau užbaigsime Jonavos
sporto arenos statybas. Neabejoju, kad sulig jos atidarymu mieste padaugės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
užimtumo, prasmingo laisvalaikio praleidimo galimybių. Tačiau tai – tikrai dar ne
viskas, ką galime padaryti

vardan savo krašto žmonių.
Reikalinga ir toliau užtikrintai gerinti susisiekimo infrastruktūrą, ypatingai kaimiškose vietovėse, sudaryti vis daugiau galimybių ne
tik daugiau uždirbti, bet ir
didesnėms saviraiškos, lavinimosi, sveikatos priežiūros galimybėms.
Jonavoje prabėgo mano
gražiausi jaunystės metai,
manimi jonaviečiai pasitikėjo ir šio pasitikėjimo dėka
pastaruosius ketverius metus vykdžiau susisiekimo
ministro pareigas. Visuomet stengiausi daryti viską,
kas tik mano valioje, kad Jonavos kraštas vystytųsi, ne
kartą prisidėjau, kad laiku
būtų atvertos kai kurios durys, kai buvo sprendžiamos

Jonavos rajonui aktualios
problemos.
Nuolat akcentuoju ir laikausi nuomonės, kad Seimo
narys ir vietos valdžia turi
dirbti vieningai, ranka rankon. Nes jeigu tik dirbsime
kiekvienas sau, dairysimės
atgal, ieškosime konfliktų ir
kaltų, kas ir ko nepadarė, –
niekur nenueisime. Toks kelias veda į niekur, todėl jis
mums netinka. Ieškokime
ateities ir santarvės.
Viliuosi, kad mums – pakeliui. Darbas Seime ir Vyriausybėje man leido gerai
suprasti valstybės strategines kryptis. Man svarbiausia, kad Lietuva būtų vieninga, susitelkusi, kad visi jos
piliečiai galėtų jaustis oriai,
būtų saugūs ir užtikrinti dėl

savo ir savo vaikų ateities,
kad būtų vystoma gamyba, kad žmonės turėtų darbą ir uždirbtų padorius atlyginimus. Savo kvalifikaciją,
įvairias patirtis versle, politikoje esu pasiryžęs ir toliau naudingai taikyti veikloje dėl Jonavos krašto ir visos mūsų šalies.
Nenoriu agituoti – spalio
23-ąją gerbsiu Jūsų apsisprendimą. Tik noriu paprašyti: rinkitės atsakingai, nes
ketveriems metams samdotės darbuotoją-profesionalą. Seimas – ne vieta mokytis valstybės valdymo pradžiamokslio. Tai – vieta dirbti ir vesti valstybę pirmyn!
Nuoširdžiai Jūsų
Rimantas Sinkevičius

Seimo rinkimai turės įtakos ir savivaldos darbui
lygmeniu. „Gali mane kaltinti, kad tiesiog palaikau savo
tėvą, nes neturiu kito pasirinkimo, bet tie, kas mane pažįsta labiau, sutiks, jog, jei žmogaus nėra už ką pagirti, aš su
malonumu ir patylėsiu – net
jei tai būtų man labai artimas
žmogus“.

Spalio 23 d. laukia antrasis Seimo rinkimų turas. Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jonaviečiai per kelerius metus turėjo ne vieną progą įsitikinti progresyvia rajono atstovo Seime, susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus veikla
tiek rajono, tiek nacionaliniu

- Kokią įtaką savivaldos
darbui turi Seimo rinkimai,
susiformavusi dauguma?
- Savivaldai ne vis vien,
kas artimiausius ketverius metus „užduos toną“ nacionalinėje valdžioje. Savivaldybės tarybos nariu tapau 2007 m. Iki
šiol mano veikla yra nepertraukiama, todėl galiu drąsiai palyginti, ar daug „išlošia“ savival-

Svarbu žinoti
EKSTREMALIOJI SITUACIJA
ATŠAUKTA

dybė, kai ir jos, ir rajonui atstovaujančio Seimo nario politinės pažiūros ir programinės
nuostatos sutampa. Ir šioje
vietoje nereikia išradinėti dviračio – mano įvardintu sutapimo atveju savivaldos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimas vyksta daug sklandžiau,
nei tuomet, kai tos pažiūros ar
atstovaujamos politinės jėgos
yra iš skirtingų stovyklų. Kaip
rajono vadovas, būdamas atsakingas ir už jo aplinką, ir už
žmones, tikiuosi tokio antrojo
turo rezultato, kuris leistų ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų bei
progresuoti. Tai įmanoma tik
tuomet, kai visi komandos žaidėjai atstovauja tai pačiai rinktinei. Ar svarbu, kad vienas iš

tos rinktinės narių būtų Seimo
daugumoje? Taip. Tačiau, kol
neįvyko antrasis turas, daugumos kontūrai nėra tokie jau
aiškūs. Todėl jonaviečius raginu likti aktyviems, ateiti ir atiduoti savo balsą kandidatui
spalio 23 dieną.

- LSDP sąrašas ir partijos
kandidatas R. Sinkevičius
Jonavos apygardoje vykusiame pirmajame ture laimėjo. Antrojo turo rezultatai bus
tokie pat geri?
- Antrojo turo rezultatus
lems rinkėjai. Džiaugiuosi, kad
jau pirmajame ture jonaviečiai
aiškiai išsakė savo poziciją – jie
balsavo ne už nudailintus pažadus, ne už gražius žodžius,

DĖL LAISVŲ VIETŲ MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPĖSE

Įvykdžius afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimuose nurodytas visas
priemones bei likvidavus šios ligos židinius Jonavos r. Žeimių sen. Žeimių miestelyje ir Kuigalių kaime, Jonavos rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nuo š. m. spalio 5 d.
11.00 val. Jonavos rajone atšaukta ekstremalioji situacija.

Informuojame, kad, 2016 m. spalio 7 d. duomenimis, yra 21 laisva vieta miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse: 1 laisva vieta vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikui), 2 laisvos vietos vaikų lopšeliodarželio „Dobilas“ ikimokyklinio ugdymo grupėse (3-5 metų vaikams), 1 laisva vieta mokyklos-darželio „Bitutė“ jungtinėje ikimokyklinio ugdymo (specialiojoje) grupėje (2-7 metų
vaikui), 3 laisvos vietos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo grupėje
(6-7 metų vaikams), 6 laisvos vietos Justino Vareikio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikams), 5 laisvos vietos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikams) ir 3 laisvos vietos Panerio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupėje (6-7 metų vaikams).
Išsamesnės informacijos rasite reklaminiame skydelyje http://jonavosdarzeliai.lt/index.php?2025516394

Civilinės mobilizacijos tarnybos inf.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

o už realius darbus. Sutikime
– daugiau už žodžius pasako
darbai. Manau, antrajame rinkimų ture rajono gyventojai išliks tokie pat sąmoningi ir nuoseklūs. Kviečiu nepamiršti, kad
išrinktas Seimo narys rajonui
atstovaus 4 metus, 2,5 iš jų –
jam reikės darbuotis su dabartinės sudėties rajono Taryba. Tai
– nemažas laiko tarpas. Nesinorėtų jo iššvaistyti. Todėl spalio 23 d. kviečiu ateiti ir palaikyti Rimanto Sinkevičiaus kandidatūrą!
Politinė reklama. Nr. 3. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos rinkimų apygardoje Nr.
60 kandidato R. Sinkevičiaus politinės
kampanijos sąskaitos.

APIE SOCIALINIO
BŪSTO NUOMĄ

2016 m. rugsėjo mėnesį asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše 329 asmenys/šeimos.
Per 2016 m. rugsėjo mėnesį išnuomoti 5 būstai, pratęstos
37 nuomos sutartys, surašytos 4
naujos redakcijos sutartys.
Informacija apie socialinių būstų nuomą atnaujinama ir teikiama
kiekvieno mėnesio pradžioje internetinėje svetainėje adresu www.
jonava.lt
Turto skyriaus inf.
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Savivaldybė informuoja
JONAVA ŠIEMET STEBINS SAVO KALĖDŲ EGLE...

... tačiau šį kartą reikės visų Jūsų pagalbos! Eglės dekoras bus pagamintas iš deimantus primenančių kompaktinių plokštelių (CD), kurios apšviestos su atspindžio efektu atrodys įspūdingai.
Kompiuterių evoliucijos dėka diskeliai tampa nereikalingi, o jų panaudojimas įgaus naują bei
gražią prasmę. Jūsų pagalba mes ne tik sukursime kalėdinį stebuklą, bet ir sieksime Lietuvos rekordo.
Jau dabar pradėkite kaupti nereikalingas kompaktines plokšteles ir pristatykite į Jonavos miesto seniūniją (Žeimių g. 13), 113 kabinetą iki lapkričio 15 d.
Šiais metais Kalėdų deimantu taps Jonava!
Jonavos miesto seniūnijos inf.
NAUJAS PROJEKTAS
JAUNAM VERSLUI – VERSLO
KONSULTANTŲ TINKLAS
Lietuvoje startavo bendras
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) bei VšĮ „Versli Lietuva“ projektas - VERSLO KONSULTANTŲ TINKLAS (toliau –
VKT).
VKT - tai pagal nustatytus kriterijus atrinkti savo srities ekspertai ir profesionalai, galintys Lietuvos įmonėms pasiūlyti efektyviausias ir optimaliausias konsultacines paslaugas įvairiais su verslu
susijusiais klausimais. VKT apima visas Lietuvos savivaldybes,
todėl daugeliu temų verslininkai
pagalbą ras tiesiog tame rajone, kuriame ir vysto verslą. Neradus verslo konsultanto pageidaujama tema artimiausioje savivaldybėje, išgelbės didieji Lietuvos miestai, kuriuose konsultacijos teikiamos visomis norimomis temomis. Verslo registracijos
arba veiklos vykdymo vieta neapriboja galimybės kreiptis į bet
kurį Tinkle esantį verslo konsultantą, o konsultantų sąraše nurodyta daugybė žinomų pavardžių

SVV
Konsultacijų
subjekto
valandos kaina
veiklos
Be PVM Su PVM
trukmė
Iki 1 metų 52,79 Eur 63,88 Eur
Nuo 1 iki
3 metų
62,79 Eur 75,98 Eur
Nuo 3 iki
5 metų
ir pavadinimų, leidžiančių tikėtis
pačios aukščiausios konsultacijų
kokybės. VKT konsultantus galima rasti http://vkt.verslilietuva.lt/
konsultantu/paieska.
Į VKT paslaugas gali pretenduoti smulkaus ir vidutinio verslo
(SVV) subjektai, vykdantys verslą ne ilgiau kaip penkerius metus.
Projekto lėšomis kompensuojama nuo 50 proc. iki 100 proc. fiksuotų konsultacijų kainos. Galutinė konsultacijų kaina priklauso
nuo pareiškėjo (SVV subjekto)
veiklos trukmės:
VKT paslaugos teikiamos
projekte nustatytomis sąlygomis, kurias galima rasti VšĮ
„Versli
Lietuva“
tinklalapyje
http://vkt.verslilietuva.lt. Telefonu informaciją apie projektą tei-

Galutinė konsultaciKompenjų valandos kaina
sacijos
dydis
Be PVM Su PVM

NERENOVUOJAMŲ
NAMŲ SĄRAŠAS.
NURAŠOMI 31 DAUGIABUČIO
NAMO INVESTICIJŲ PLANAI
2016 m. rugsėjo 19 d. LR
aplinkos ministras savo įsakymu
pakeitė iš esmės iki šiol galiojusią tvarką dėl daugiabučių namų
atnaujinimo. Anksčiau parengtiems investicijų planams nebuvo nustatomas galiojimo laikotarpis ir pasitaikydavo, kad namai,
nepritarę renovacijai, po poros
metų persigalvodavo, perbalsuodavo, tikdavo visi iki tol turėti pirminiai dokumentai. Dabar investicijų planai, nepatvirtinti iki 2016
m. rugsėjo pabaigos, netenka
galios. Jie privalo būti perdaromi
ir teikiami derinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai iš naujo
pagal skelbiamus kvietimus.
Iki 2015-03-31 buvo galima
teikti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai derinti visus norinčius namus. Nuo 2015-04-01 iki
š. m. rugsėjo mėnesio nebuvo
priimamas nė vienas namas.

Dabar turime pirmąjį paskelbtą kvietimą, tačiau namams, jau
turėjusiems pirminius dokumentus, tai reiškia papildomas išlaidas dėl dokumentų korekcijos,
mažesnę valstybės paramą statybos rangos darbams, dalies
paramos teikimą ne tiesiogiai, o
per palūkanų nurašymą, mažas
galimybes patekti tarp kvietimo
namų.
Šiam pirmajam kvietimui turime teisę pateikti 7 naujus namus. Jau dabar savivaldybės Taryba yra pritarusi 22, todėl administracija turi atsižvelgti į aplinkos
ministro įsakymą ir derinimui teikti tik 7 namus iš 22 pagal kvartališkumą, šilumos suvartojimo kiekį, gyventojų pritarimą.
Gyventojai investicijų planų rengimą palaiko, dokumentai
buvo parengti gyventojų lėšomis.
Taigi turime faktinį konkursą tarp
namų, senieji namai, kurie nepritarė atnaujinimui, ateityje lygiai
taip pat pateks tarp naujų namų
ir dalyvaus vietiniame konkurse,
žinoma, jei norės renovacijos.

Kadangi renovacijos procesui suaktyvinti 2013-2014 m. investicijų planai buvo rengiami ES
paramos ir savivaldybės lėšomis,
informuojame, kad su ministro
įsakymo įsigaliojimu neteko galios šių namų investicijų planai,
šie namai nebus atnaujinami: Jonavoje - A. Kulviečio g. 1, Chemikų g. 6, Chemikų g. 27, Chemikų g. 49, Chemikų g. 74, Chemikų g. 98, Chemikų g. 100, Chemikų g. 122, Girelės g. 3, Girelės
g. 4, Kauno g. 68, Kosmonautų g.
32, Lietavos g. 11 (bendrija), Lietavos g. 13 (bendrija), Lietavos g.
29, Lietavos g. 39, Lietavos g. 43
(bendrija), Varnutės g. 3a (bendrija), Vasario 16-osios g. 18, Vilties g. 31a, Žalioji g. 8, Žeimių takas 4a, Žeimių takas 9, Žemaitės g. 18 II sekcija, Žemaitės g.
18 sekcija 1 ir sekcija 3, Žemaitės g. 9, P. Vaičiūno g. 20; Rukloje - Ruklio g. 7, Rupeikio g. 1, Rupeikio g. 5; Juškonyse - Suvalkiečių g. 3 (jungtinė veikla).
Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus inf.

SKELBIAMAS KONKURSAS
STUDIJOMS REMTI
Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo
fondo komisija skelbia studijų rėmimo konkursą stipendijoms gauti.
Fondo lėšomis siekiama sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl
sunkių materialinių sąlygų neturintiems galimybių studijuoti jaunuoliams siekti mokslo, skiriant
jiems 300 Eur dydžio stipendiją vieno semestro laikotarpiui (remiantis fondo nuostatais, atrenkama ne daugiau kaip 10 pretendentų , studijuojančių pirmame
kurse, stipendijoms gauti). Į stipendijas gali pretenduoti tik Jonavos rajono gyventojai – pirmų
dieninių studijų studentai, besimokantys Lietuvos valstybiniuose
universitetuose ir valstybinėse kolegijose.

Pretendentai iki 2016 m.
spalio 28 d. Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo komisijai pateikia
prašymą ir šiuos dokumentus:
1) pažymą apie įstojimą mokytis į valstybinę aukštąją mokyklą arba valstybinę kolegiją;
2) bendrojo lavinimo įstaigos išduoto brandos atestato ir jo
priedėlio kopijas (pretenduojančio stipendiją gauti jaunuolio mokomųjų dalykų įvertinimo vidurkis
turi būti ne mažesnis kaip 8 balai);
3) pažymą apie šeimos narių pajamas už tris paskutinius
mėnesius (vienam šeimos nariui
tenka mažiau nei du valstybės
remiamų pajamų dydžiai per mėnesį). Valstybės remiamų pajamų
(toliau – VRP) dydis tvirtinamas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Šiuo metu nustaty-

tas VRP dydis – 102 eurai;
4) pažymą apie šeimos sudėtį.
Ankstesni stipendijų laimėtojai taip pat gali pretenduoti į
stipendijos mokėjimo tęsimą
antrame kurse. Tokiu atveju būtina pateikti aukščiau nurodytuose 3 ir 4 punktuose išvardintus
dokumentus bei pažymą apie pažangumą arba studijų knygelės
kopiją (pažymių vidurkis turi būti
ne mažesnis kaip 8 balai).
Skiriant ir pratęsiant stipendijas, prioritetas teikiamas pažangumui.
Dokumentai priimami: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriuje, 307 kab., Žeimių
g. 13, Jonava. Išsamesnė informacija: tel.: (8 349) 502 21, daiva.skebiene@jonava.lt.
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus inf.

100 %

0,00 Eur

0,00 Eur

85 %

9,42 Eur 11,40 Eur

50 %

31,40 Eur 37,99 Eur

kia INVEGOS specialistai: Justina Balčiūtė, tel. (8 5) 210 6391,
Ernesta Sečinskytė, tel. (8 5)
247 7607 ir Gintaras Uselis, tel.
(8 5) 211 3568. Taip pat užduoti klausimus bei gauti atsakymus galima elektroniniu paštu
verslokonsultacijos@invega.lt.
Tiems, kurie neatitinka VKT
projekto sąlygų, primename, kad
Jonavos rajono savivaldybė kartu su Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų Jonavos filialu vykdo tik Jonavos rajono savivaldybės verslininkams skirtą nemokamų konsultacijų projektą, apie
kurį daugiau informacijos rasite
savivaldybės interneto tinklalapyje http://www.jonava.lt/paramaverslui1.
Turto skyriaus inf.

NEKILNOJAMOJO TURTO
PARDAVIMO
VIEŠIEJI AUKCIONAI
Jonavos r. sav. administracija
(kodas 188769070, Žeimių g. 13,
55158 Jonava) skelbia nekilnojamojojo turto pardavimo viešus
aukcionus. Parduodamas turtas,
esantis:
1. Ruklio g. 10, Rukla, Jonavos r. sav.:
1.1. butas Nr. 101 ( bendras
plotas - 34,93 kv. m);
1.2. butas Nr. 105 (bendras
plotas - 35,31 kv. m);
1.3. butas Nr. 124 (bendras
plotas - 35,67 kv. m);
1.4. butas Nr. 213 (bendras
plotas - 35,35 kv. m);
1.5. butas Nr. 414 (bendras
plotas - 35,33 kv. m);
1.6. butas Nr. 503 (bendras
plotas - 35,57 kv. m).
Pradinė vieno buto pardavimo kaina – 620,00 Eur.
Už apžiūrą atsakinga UAB
„Jonavos paslaugos“ namų administratorė Rukloje Rita Lekavičienė, tel.: 8 610 31 998.
2. Lakštingalų g. 16-3,
Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav.
Turtinį kompleksą sudaro
11,56 kv. m. butas su 9/100 dalimi ūkinio pastato (viso pastato
plotas - 279 kv. m).
Pradinė buto pardavimo
kaina - 200,00 Eur.
Už apžiūrą atsakinga Užusalių seniūnijos komunalinio ūkio
viršininkė Virgina Spirauskienė,
tel.: 8 603 13 993.
3. Butas Nr. 2, Baltromiškės k., Upninkų sen., Jonavos
r. sav. (bendras plotas - 14,78
kv. m).
Pradinė buto pardavimo
kaina – 440,00 Eur.
Už apžiūrą atsakinga Upninkų seniūnijos komunalinio ūkio
viršininkė Vida Novikova, tel.: 8
615 11 336.
4. Dvaro g. 3-2, Markutiškių k., Šilų sen., Jonavos r. sav.
(bendras plotas - 35,42 kv. m).
Pradinė buto pardavimo
kaina – 1 920,00 Eur.
Už apžiūrą atsakingas Šilų
seniūnijos inžinierius Liudas Ričardas Palevičius, tel.: 8 685 16
029.
5. Butas Nr. 5, Samanynės g. 22, Aklojo Ežero k., Šilų
sen., Jonavos r. sav. (bendras
plotas - 16,29 kv. m).
Pradinė buto pardavimo
kaina – 900,00 Eur.

Už apžiūrą atsakingas Šilų
seniūnijos inžinierius Liudas Ričardas Palevičius, tel.: 8 685 16
029.
6. Ilgoji g. 22, Gulbiniškių k., Dumsių sen., Jonavos r.
sav.
Turtinį kompleksą sudaro 131
kv. m pastatas su priklausiniais ir
0,0699 ha žemės sklypas.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina – 1 400,00 Eur.
Už apžiūrą atsakingas Dumsių seniūnijos seniūnas Algirdas
Paplonskis, tel.: (8 349) 471 17,
8 687 42 419.
7. Drobiškių k. 1, Žeimių
sen., Jonavos r. sav.
Turtinį kompleksą sudaro
241,33 kv. m gyvenamasis namas ir 113 kv.m pastatas.
Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 4 950,00
Eur.
1,3353 ha žemės sklypas
nuomojamas, nuomos terminas – 7 metai.
Žemės sklypo pradinė kaina metiniam žemės sklypo nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 2
859 Eur.
Už apžiūrą atsakingas Žeimių
seniūnijos seniūnas Faustas Pilipavičius, tel.: (8 349) 780 48, 8
686 16 035.
Daugiau informacijos apie
parduodamą turtą, išsamios viešųjų aukcionų sąlygos ir sutarčių
projektai skelbiami www.jonava.
lt/parduodamas-turtas.
Aukcionų pradžia – 2016 m.
spalio 24 d. 16 val. 00 min. 00
sek., tiesioginiai aukcionai vyks
Jonavos r. sav. administracijos
pastate, Jeronimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonava II aukšte, aukcionų dalyviams atvykus ir
užsiregistravus. Aukcionų dalyvių
registracija vyks aukcionų vykdymo vietoje, aukcionų vykdymo
dieną, nuo 15 val. 30 min. 00 sek.
iki 15 val. 59 min. 59 sek. Aukcionų dalyviais registruojami tik
asmenys, aukcionų sąlygose
nurodyta tvarka ne vėliau kaip
iki 2016 m. spalio 24 d. 14 val.
00 min. 00 sek. aukcionų komisijai pateikę aukcionų sąlygose nurodytus dokumentus.
Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą, - Turto skyriaus vyr. specialistė Asta Toločkienė, tel.: (8 349) 500 77, el. p.
asta.tolockiene@jonava.lt
Administracijos direktorius
Valdas Majauskas

SKELBIAMAS
NEIGALIŲJŲ SOCIALINĖS
INTEGRACIJOS PER KŪNO
KULTŪRĄ IR SPORTĄ
PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2017 METAIS ATRANKOS
KONKURSAS

dybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar
bendrija.
Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta,
kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Projekte numatytai veiklai vykdyti reikia turėti pakankamai žmogiškųjų bei materialinių išteklių.
Atranka vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 20162018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 ir
2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu
Nr. A1-522 patvirtintais nuostatų pakeitimais.
Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio
1 d. Paraiškas pateikti Jonavos
rajono savivaldybės švietimo,
kultūros ir sporto skyriui (Žeimių g. 13, 55158 Jonava). Daugiau informacijos tel. (8 349)
500 99.
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus inf.

Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais
atrankos konkursą.
Projekto paraišką gali teikti:
- neįgaliųjų sporto mėgėjų
organizacija (klubas), išskyrus
švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors
vienos arba kelių sporto šakų
sportininkus;
- neįgaliųjų nevyriausybinė
organizacija, suprantama, kaip
ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems
(išskyrus sporto federacijas,
komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji
įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savival-

Užs. Nr. 25
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Sveikata ir grožis

SIŪLO DARBĄ:

Ką turėtume žinoti apie sporto klubus

Naujai atidaromai galanterijos parduotuvei (PC „Norfa“, Žeimių g.26A) reikalinga pardavėja (be žalingų įpročių, mokanti
dirbti su kasos aparatu, pildyti žurnalus). Tel. 8 670 85557

Šiemet Jonavos rajone
vykdant visuomenės sveikatos saugos kontrolę buvo patikrintas vienas sporto klubas. Nustatyti pažeidimai:
kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai nepakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros bei nepateiktas profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas, kuriame registruojami
visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo
pašalinimo, profilaktikos darbai. Per duotą terminą pažeidimai pašalinti.
Sporto klubuose turi būti sudarytos saugios sportui sąlygos, todėl sporto klubo paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės
akto nustatyta tvarka išduotą
leidimą – higienos pasą. Jonavos rajone yra 6 sporto klubų
paslaugas teikiantys objektai.
Sporto klubų paslaugų teikimo patalpos, jose esantys įrenginiai (įranga) turi būti saugūs,
techniškai tvarkingi, įrengti ir
prižiūrimi taip, kad juos naudo-

jant būtų išvengta nelaimingų
atsitikimų (paslydimo, kritimo,
susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).
Dušo patalpų grindys, dušo
patalpose esantys kilimėliai
(jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis
priemonėmis.
Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti
įrangai, įrenginiams, inventoriui
valyti skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai.
Legioneliozės profilaktikai
svarbu kas 3 mėnesius karšto
vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūrą pakelti iki ne
žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikyti ne trumpiau
kaip 25 minutes. Esant aukštesnei nei 66°C temperatūrai
legionelės žūva. Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau
kaip vieną kartą metuose turi
atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti.
Sporto klubo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikia-

Saugaus eismo komisijoje
Atkelta iš 2 psl.
šyme rašoma, kad Upninkėlių kaime nėra jokių eismą ribojančių ženklų ar priemonių.
Malkosnės gatve vyksta intensyvus eismas, gatvė siaura,
šalia gyvenamieji namai, kyla
pavojus vaikams. Važiuojantys automobiliai dažnai viršija
greitį. Prašoma įrengti ženklą,
ribojantį greitį iki 30 km/val., ir
greičio ribojimo kalnelius keliose kaimo vietose.
Komisijos nariai neprieš-

taravo ženklo, ribojančio greitį iki 30 km/val., ir kitų saugaus eismo priemonių įrengimui, patarė gyventojams kreiptis į Upninkų seniūniją ir suderinti lėšų skyrimą minėtų priemonių įgyvendinimui.
Rimantas R. kreipėsi su
prašymu dėl greičio ribojimo
kalnelių įrengimo Užusalių seniūnijos Taikos gatvėje tarp
7 ir 10 gyvenamųjų namų. VĮ
,,Kauno regiono keliai" atsakė
seniūnijai dėl greitį ribojančio
kalnelio įrengimo valstybinės

mas paslaugas, saugų įrangos,
inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles.
Informacija vartotojui turi būti
suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės paskelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.
Pratybas
(užsiėmimus,
treniruotes) vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno
kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį
išsilavinimą) patvirtinančius
dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės išduotą kūno
kultūros ir sporto veiklos leidimą.
Jolanta Mockaitienė
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
Kauno departamento
Jonavos skyriaus
vyriausioji specialistė
reikšmės rajoniniame kelyje
Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos Taikos gatvėje. Rašte išaiškinta, kad gyvenvietėje yra
nustatytas maksimalus greitis
50 km/val., kaip eismo dalyviai
laikosi šio reikalavimo, kontroliuoja policija. Šioje vietoje per
6 metus neužfiksuota įskaitinių
eismo įvykių, todėl kelio ruožas nepriskiriamas prie avaringų. 2015 metais ties mokykla
buvo įrengta iškilioji pėsčiųjų
perėja, o ties kapinėmis – greitį ribojantis kalnelis. Prašomame kelio ruože esamos techninės sąlygos nepalankios greičio mažinimo kalnelio įrengimui, nes per arti gyvenamieji namai.
Komisijos nariai, atsižvelgdami į VĮ ,,Kauno regiono keliai" atsakymą, taip pat nepritarė greitį ribojančio kalnelio
įrengimui.
Kaimo bendruomenės ,,Čičinų kraštas" prašymas - dėl
suintensyvėjusio eismo pagrindinėje Ateities gatvėje.
Dažnai vairuotojai viršija greitį, todėl prašoma įrengti greičio
ribojimo kalnelius ir įrengti ženklus. Kadangi kaimo bendruomenė ,,Čičinų kraštas" raštu
kreipėsi ir į VĮ ,,Kauno regiono
keliai", nutarta sulaukti atsakymo dėl galimybės įrengti eismo
saugumo priemones.
Parengta pagal Saugaus
eismo komisijos informaciją

REIKALINGA
Kirpėjos ir manikiūrininkė. Tel. 8 680 71048
Grožio salono patalpose pamaininiam darbui reikalingas
darbuotojas (-a). Pageidautina: visažistas(-ė), blakstienų priauginimo ar tatuiruočių meistrai bei kiti grožio specialistai. Tel.
8 601 09477.
Spalio 15 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
KAUNO SVEIKATOS UNIVERSITETO KLINIKŲ GYDYTOJAS
UROLOGAS, MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, DOCENTAS DARIJUS 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. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas
tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose gydymo centruose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

Parduotuvėje „VAIKIŠKA APRANGA“,

įsikūrusioje PC „NORFA“, Žeimių g. 26A,
didelis pasirinkimas vaikiškų drabužių ir
avalynės.
Daugeliui prekių taikoma 30 % nuolaida
Dirbame: I-V 10-19 val., VI 10-17 val.,
VII 10-16 val.
KVIEČIAME APSILANKYTI!

Moterų dėmesiui!
Prekybos centre ,,NORFA'',
esančiame Žeimių g.26A,
Parduotuvėje „STILINGA APRANGA
MOTERIMS“
platus pasirinkimas didelių
dydžių drabužių.
Šiuo metu visiems drabužiams 10 %
nuolaida.
Darbo laikas: I-V 10-19,VI 10-17,
VII 10-16 val
Parduotuvėje ,,APATINIS TRIKOTAŽAS“,
įsikūrusioje PC,,NORFA'', Žeimių g.26A,
10 proc. nuolaida daugeliui prekių
(chalatams,
naktiniams
marškinėliams,
marškinėliams, maudymosi kostiumėliams, pižamoms, vyriškiems šortams, aptemptukėms)
Darbo laikas: I-V 10-19,VI 10-17, VII 10-16
val.

Klientų dėmesiui!
Iš Prezidento g. 3 persikėlėme į naujas patalpas,
esančias Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.
Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

Dantų tiesinimas Jonavoje!
DIENINĖS IR NAKTINĖS

UŽUOLAIDOS

JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį

romanetės,
širmos,
austrijietės,
lovatiesės

Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

A. ŠIMKAUS KLINIKA

TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies
ritmo sutrikimus, hipertoniją,
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862

• 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
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Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, spalio 9-ąją atėjusiam į savo rinkimų apylinkę ir atlikusiam pilietinę
pareigą. Ačiū kiekvienam,
pritarusiam mano kandidatūrai tapti Seimo nariu.
Ačiū už pasitikėjimą manimi ir Valstiečių žaliųjų sąjunga, kuriai aš priklausau.
Džiaugiuosi, kad patikėjote manimi, mano siekiais ir gyvenimiška pozicija. Jūsų valia ir apsisprendimo teise patekau į antrąjį
turą. Tiek aš, tiek Jūs – atsidūrėme pradėto eiti kelio
pusiaukelėje.
Iškyla klausimas – ką

Mieli Jonavos krašto žmonės,

daryti toliau? Atsakymas
paprastas. Visada kartoju,
jei jus tenkina dabartinė situacija Lietuvoje, balsuokite už tuos, kurie ir dabar
atstovauja jums. Jei ne?..
Nesustokime ir pradėtą kelią nueikime iki galo.
Aš ūkininkas. Mes žinome vieną stebuklingą būdą
pasiekti gerų rezultatų –
sėjomaina. Tas pats galioja
ir politikoje. Jei norite naujų idėjų, naujų sprendimų,
žmonių, kurie sugeba priimti sprendimus ir už juos
prisiimti atsakomybę, sąžiningai tikiu, kad toks aš
ir esu. Tad būkime drąsūs

Gintaras Stašionis išsiskiria kaip žmogus, turintis
savo tvirtą nuomonę, mokantis išsakyti, pasakyti, įteigti. Tai žmogus su patirtimi ir stuburu.
Gintaras Stašionis – ne tik kvalifikuotas inžinierius
mechanikas, bet ir prieš kelerius metus Kauno technologijos universitete (KTU) Viešojo administravimo kvalifikacijos magistro laipsnį įgijęs darbštus Jonavos ūkininkas.
Rimantas Kubiliūnas, Jonavos r. ūkininkų sąjungos
pirmininkas

UAB „Joneda“
nekilnojamojo turto
vadybininkė
Jūratė
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404
Joneda

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

1 KAMB.
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 m²,
koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės pl. 9,4
m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 1,03 m².
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
laminuotosios grindys kambaryje ir koridoriuje. Yra nauja prieškambario spinta,
virtuvinis komplektas, spinta, šaldytuvas
ir dujinė viryklė). Kaina 12000 Eur. Tel. 8
655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr.
pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl.
9,45 m². Bute pakeista santechnika, elektros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos
šarvuotosios durys. WC ir vonia atskirai.
Butas parduodamas su virtuvės baldų
komplektu, prieškambario komplektu
ir sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 8 655
54404
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
Ruklio g., Ruklos mstl. (5 a. mūr. namas,
III a., bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl.
6,73 m², vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb.
pl. 15,54 m², virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo
kamb. pl. 1,67 m². Yra rūsys). Kaina 3200
Eur. Tel. 8 655 54404
2 KAMB.
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,
kambarys 14,21 m², kambarys 17,19 m².
Butas vidinis, šiltas, maži mokesčiai už
šildymą. Reikalingas remontas. Šalia prekybos centro „Norfa“). Kaina 18600 Eur.
Tel. 8 655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a.

Gintarą Stašionį pažįstu 10 metų. Sunku surasti kriterijus, kad būtų teisingai įvertintas žmogus, bet, manau,
Gintaras pasižymi plačia veiklos skale ir nežabota energija, teigiamomis nuostatomis ir darbštumu, optimizmu ir
noru ieškoti, visuomet kupinas vilčių, galimybių, užkrečiantis gera nuotaika, reikalaujantis iš savęs ir aplinkinių
tobulumo, kita vertus, žavintis savo paprastumu.
Arūnas Rimkus, Jeronimo Ralio gimnazijos direktorius

ir nebijokime taikyti sėjomainą. Žmonės, mylintys
žemę, myli ir gerbia žmogų.
Turiu viziją, kaip Lietuvai tapti valstybe, kurioje
gera gimti, augti, kurti šeimas ir auginti vaikus bei,
galų gale, oriai pasitikti senatvę.
Visada viską pradėkime nuo savęs ir nebijokime permainų. Kitaip ir toliau gyvensime taip, kaip
iki šiolei.
Tik kantriai dirbdami ir
įrodinėdami galime pasiekti norimų tikslų.
Tvirtai tikiu, kad būdami
kartu – mintimis ir veiksmais, galėsime nuveikti
daug gerų darbų Jonavos
ir Lietuvos labui.

Tikiu, kad spalio 23 dieną dar kartą ateisite prie
balsadėžių.
Tikiu,
kad
mane palaikys ir tie piliečiai, kurie balsavo už kitus
vienmandatės apygardos
kandidatus.
Nebūkime abejingi. Nesustokime
pusiaukelėje.
Darbą ir pilietinę pareigą
atlikime iki galo.
Ir toliau būkime kartu.
Viskas Jūsų rankose!
Dar kartą nuoširdžiai
dėkoju už pasitikėjimą.
Pagarbiai
Gintaras Stašionis,
Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas į
Seimą

Politinė reklama. Nr.4. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos sąskaitos.

Patikėkite savo nekilnojamojo turto pardavimo ar dokumentų tvarkymo rūpesčius mums!
Sąžiningai ir skaidriai Jums dirbame jau 21-erius metus!
Patikėtą mums parduoti objektą reklamuojame Jūsų nustatyta kaina ne tik spaudoje, bet ir mažiausiai
penkiuose gerai žinomuose šalies nekilnojamojo turto skelbimų portaluose.
PROFESIONALU, EFEKTYVU, PATIKIMA!
UAB „Joneda“, J. Ralio g. 5-19 (II aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607.
Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09
m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m²,
virtuvė 9,17 m², kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48 m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujomis, pakeisti
vamzdžiai, laminuotosios grindys,
plastikiniai langai, šarvuotosios durys, naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme yra ūkinis pastatas (bendr.
pl. 626,46 m²), žemės sklypas daržui,
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 18000
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 durys, laminuotos grindys ir
virtuvės sienos, vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra garažas su rūsiu,
malkinė, žemės sklypas prie namo. Šalia
stotelė, miškas, upelis, karjeras, tvenkinys su pliažavietėmis. Asfaltuotas kelias
iki namo. 9 km nuo Jonavos). Kaina 5000
Eur. Tel. 8 655 54404
3 KAMB.
Kauno g. (5 a. mūr. namas, I a. Bendr. pl. 64,59 m²; kamb. pl.: 20,10 m²,
15,27 m² ir 14,62 m²; koridoriaus pl.
5,55 m², virtuvės pl. 6,18 m², vonios
pl. 2,05 m², WC pl. 0,82 m². Namas baigiamas renovuoti, pakeisti radiatoriai,
ant kiekvieno jų – skaitikliai. Sudėtos
laminuotosios grindys, įstiklintas balkonas. Vonia išklijuota plytelėmis, svetainė ir vaikų kambarys išklijuoti tapetais. Svetainėje – pakabinamos lubos.
Virtuvė ir koridorius iškalti lentelėmis.
Parduodamas su kai kuriais baldais.
Tvarkingi kaimynai, tvarkinga laiptinė,
kodinė laiptinės spyna). Kaina 24000
Eur. Tel. 8 655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV
a., bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26
m², 17,07 m² ir 17,07 m², prieškambario pl. 6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vonios pl. 1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra
šaldytuvas, dujinė viryklė. Tvarkingas namas – kodinės laiptinės durys,
plastikiniai langai). Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr.

pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96
m², 11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius
8,49 m², vonia 2,22 m² (dabar padidinta,
o koridorius sumažintas), WC 1,23 m².
Butas tvarkingas, labai platus balkonas.
WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. Parduodamas su kai kuriais baldais.
Butas vidinis, šiltas, maži šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už renovaciją
sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai.
Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna.
Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000
Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m²,

NT PIRKĖJŲ
DĖMESIUI!
DNB bankas
„Jonedos“ klientams
teikia paskolas
su specialiomis
sąlygomis.
kambarių 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
30000 Eur. Tel. 8 655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis
namas, 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 kaimynai). Kaina 7500 Eur. Tel. 8
655 54404
4 KAMB.
Girelės g. parduodamas tvarkingas, erdvus, 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 kambarius, kitas balkonas sujungtas su kamba-

riu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiški mediniai langai, šarvuotos durys, laminuotos
grindys, medinės vidaus durys. Pakeista
santechnika, elektros instaliacija, yra
kondicionierius, signalizacija. WC ir vonia
išklijuota plytelėmis, dviejuose kambariuose – 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 36000 Eur, garažo
– 4000 Eur. Tel. 8 655 54404
NAMAI
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos
r. Dviejų aukštų mūrinis namas su
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a
žemės sklypas. Namo bendr. pl. 262
m², gyvenamas plotas 160 m², rūsys
po visu namu 80 m², garažas prijungtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC.
Antrame aukšte yra keturi kambariai ir
holas. Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija, centrinis šildymas kietuoju
kuru. Kaina 59000 Eur. Tel. 8 655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, yra
visi leidimai rekonstruoti, miesto vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2
m², 0,0334 ha žemės, mansarda, rūsys,
balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel. 8 655
54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a.
mūr. namas su mansarda, bendr. pl. 130
m², baigiamas renovuoti, vandentiekis,
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 17 a žemės sklypas.

Kaina 30400 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, veranda,
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 upelis. 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
(krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai
pastatai,0,29 ha žemės sklypas, netoli Nėries (apie 200 m), apie 14 km nuo
Jonavos). Kaina 34700 Eur. Tel. 8 655
54404
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Gubernatoriai ir generalgubernatoriai
Atkelta iš 1 psl.
miestiečiams. Dar 2015 m. rudens šventės metu teko išgirsti priekaištus iš Žeimių seniūno
Fausto Pilipavičiaus, Dumsių
seniūno Algirdo Paplonskio,
kad kaip aš girdi drįsau savo
pasiūlymais kitaip organizuoti rudens šventę, sudrumsti jų
ramų gyvenimą. Teisybės dėlei, beje, pernai vienintelei Kulvos seniūnijai per trumpą laiką
pavyko šį tą paruošti ir pademonstruoti.

JONAVOS MIESTO
SENIŪNIJOJE, PASIRODO,
NĖRA NEI AMATŲ, NEI
VERSLO, YRA TIK ĮŽŪLUS
SENIŪNAS POVILAS
BEIŠYS
Šiais metais, rugpjūčio pradžioje, prieš išeidamas atostogų, išsiunčiau seniūnams laiškus primindamas, kad mūsų
laukia rudens šventė ir seniūnijos ūkininkų, verslininkų bei
amatininkų rudens mugė. Artėjant šventei, savivaldybės
administracijos paprašiau leidimo dalyvauti gamybiniame
pasitarime ir aptarti rudens
šventės-mugės scenarijų. Pažinodamas žmones, tarp jų ir
seniūnus, visiškai nenustebau
sutikęs gana aktyvų pasipriešinimą tiek mano sumanymui,
tiek ir savivaldybės administracijai kaip šventės rėmėjai.
Svarbiausias argumentas - seniūnai neturi pinigų. Rytojaus
dieną savivaldybės administracija jau buvo pažadėjusi šiokias tokias lėšas, nors ir ne visai supratau, kam jos bus skirtos – ar seniūnijų ūkininkams
papirkti, ar moliūgams bei svogūnams nupirkti „demonstruojant” seniūnijų rudens „gėrybes”.
Beje, jau šventės pradžioje
supratau, kad vyks ne rudens
šventė-mugė, o kasmetinis balaganas, o savivaldybės skirti
pinigai panaudoti vyniotiniams,
sumuštiniams paruošti, kad seniūnijų uždarose palapinėse bei
erdvėse galėtų sočiai pavalgyti
kai kurie seniūnai bei jų artimieji ar už atlapų įtraukti žymesni
savivaldybės teritorijoje gyvenantys žmonės. Atskirose seniūnijose ir vėl seniūnų bandyta išjoti ant Kultūros centro filialo darbuotojų sprandų. O Žeimių ir Dumsių seniūnai bei bendruomenės surengė tikrą rudens šventės-mugės parodiją.
Būta ir teigiamų niuansų.
Pagal gyventojų vertinimus, didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė surengtos Jonavos seniūnijų rudens sporto žaidynės, kuriose jėgas pademonstravo Bukonių, Dumsių, Kulvos,
Šilų, Upninkų ir Žeimių seniūnijų komandos (įdomu, kiek seniūnams kainavo ši atrakcija?).
Sportiškiausiais buvo pripažinti Dumsių, Žeimių ir Upninkų
sportininkai.
Jonavos r. savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis padėkas “Už reikšmingą
indėlį ir nuopelnus žemės ūkiui”
įteikė Jonui Barasnevičiui, Jonui Chaladauskui, Pranui Urmonui Dailidei, Vytautui Jakaičiui, Romui Janušaičiui, Vasilijui Jaroščenkai, Virginijui Kanapei, Romui Klevinskui, Virginijai
ir Vytautui Marcinauskams, Eugenijui Paunksniui, Onai Stučinskienei, Eugenijui Šeinaus-

kui, Valerijonui Šemetai, Romualdui Tamulioniui ir Vladui Tuzovui.
Išrinktos ir trys gražiausios
rajono sodybos: pačia gražiausia išrinkta Olgos ir Vytauto Vilkelių, gyvenančių Kulvos seniūnijoje, antroji vieta atiteko – Lolitai Lideikienei iš Upninkų seniūnijos, trečioji – Liudvikai Dulinskienei iš Dumsių seniūnijos.
Šventės metu kompetentinga komisija, vadovaujama dailininkės, J. Ralio gimnazijos dailės mokytojos ekspertės Janinos Celiešienės, įvertino ir
skulptūras iš šiaudų.
Upninkų kultūros filialo šiaudinė skulptūra tikrai pelnytai
buvo išrinkta gražiausia, prie
jos įsiamžinti susidarydavo net
ištisa eilutė. Ši gaspadoriaus
šeimynos skulptūra – tai išmoningas ir kruopštus Upninkų
kultūros centro darbuotojų Laimutės Dobrovolskienės ir Kristinos Krikščiūnienės kūrinys.
Panoterių seniūnijos bendruomenės ir Kultūros centro filialo
sukurta didžiulė pintinė su gėlėmis taip pat buvo vienas populiariausių miestiečių ir miesto
svečių fotografavimosi objektų. Šį grožį sukūrė Janina ir Algirdas Adomaičiai, Irena Frankauskienė ir Eugenijus Šeinauskas.
Prie Šilų seniūnijos ūkininko parduodamos mėsos gaminių vis rikiavosi miestiečių eilė,
Bukonių seniūnija pristatė kelis
turbūt seniūnijoje pagamintus
sūrius. Komisija, susidedanti iš
rajono mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio, Žemės ūkio
skyriaus vedėjo Jono Marčiukaičio ir Kultūros centro vadovo, apėjusi seniūnijas, rūškanais veidais nugalėtoja pripažino Kulvos seniūniją, kuri, paly-

VIENAS IR PAGRINDINIS
DEGRADACIJOS VEIKSNYS
YRA TAS, KAD SENIŪNAS
YRA NERENKAMAS
SENIŪNIJOS
GYVENTOJŲ IR DAR
PRIEDO „APLIPINTAS”
DAUGELIU ATVEJŲ
NIEKO NEVEIKIANČIŲ
SENIŪNAIČIŲ
ginti su praeitais metais, padarė dar didesnę pažangą.
Keturios partijos pristatė savo rinkiminius šūkius bei,
mano akim žiūrint, kvailokus
pažadus. Būtų gerai, kad kasmet rudenį ir jos miestiečiams
pasigirtų apie jau nuveiktus
darbus, priimtus žmones džiuginančius įstatymus. Bet to, ko
gero, nebus.
Jonavos miesto seniūnijoje,
pasirodo, nėra nei amatų, nei
verslo, yra tik įžūlus seniūnas
Povilas Beišys, kuris į mano
pastabą, kad jo darbu nepatenkinti jonaviečiai, atsakė populiaria valdininkų ir politikų fraze: „šunys loja, o karavanas žygiuoja”. Tikras šių laikų „darbštuolis”. Šventėje dalyvauti ar
bent pristatyti mieste esančius
verslus, amatus atsisakė. Pikti liežuviai kalba, kad neva turi
„stogą“ ir savo darbines pareigas gali atlikti, gali ir neatlikti, o
apie kokį nors papildomą „krus-

telėjimą“ visuomenės naudai,
net nesvajoja.
Numatydami eilinę rudens
šventės-mugės fiasko, pasikvietėme keletą verslininkų iš
kitų miestų bei rajonų. Baigiantis taip vadinamai šventei-mugei apėjau ir apklausiau, kaip
jiems sekėsi prekiauti. Visi vienu balsu atsakė, kad puikiai.
Mano manymu, kainos buvo
aukštokos. Bet ką nusipirkti
miestiečiui, atėjusiam į rudens
šventę-mugę? Juk visi netilps
į kai kurių seniūnų uždaras erdves užkąsti ar atsigerti (keistas dalyvavimas šventėje).
Kadangi turiu hobį, kaip
mūsų bendrapiliečiams žvejyba
ar medžioklė, aš domiuosi visuomeniniu politiniu gyvenimu,
todėl drįsčiau padaryti kai kurias išvadas dėl kokių priežasčių atskiri mūsų seniūnai tapo
gubernatoriais ir generalgubernatoriais, skiriamais, o vėliau
už blogą darbą neturint šansų
atleisti iš darbo (juokas ima, kai
pagalvoji, apie jų atstumą nuo
paprastų piliečių).
Vienas ir pagrindinis degradacijos veiksnys yra tas, kad
seniūnas yra nerenkamas seniūnijos gyventojų ir dar priedo „aplipintas” daugeliu atvejų
nieko neveikiančių seniūnaičių,
kurie kažkodėl rajono savivaldybės tarybos sprendimu gauna pinigų už naudojimąsi telefonu (?), atrodytų, kad kalnus verčia savo visuomeninėje veikloje. O didžiausias seniūno ramstis turėtų būti visaip skatinama
aktyvi seniūnijos bendruomenė
(bendruomenės).
Paskyrimas iš viršaus seniūno, kuris laikui bėgant tampa pasipūtusiu gubernatoriumi,
jį atitolina nuo žmonių, santykiai tampa šalti, ir bendruomenės nariai seniūnijose nenori
dalyvauti nei mugėse, nei kitose šventėse, nei visuomeninėje veikloje.
Kaimo žmonės nemažai
žino ir apie kai kurių buvusių
ir esamų seniūnų žemių „įsigijimus” iš pagyvenusių arba nesusigaudančių seniūnijų gyventojų. Analogija telefoninių sukčių – tik prisidengus žemėtvarkininko arba seniūno pareigomis.
Neužmiršę ir veiksnių, kai
seniūnijos, būdamos juridiniai
vienetai, gaudavo lėšų remontams ir kitiems ūkiniams reikalams spręsti ir kaip tos lėšos
buvo naudojamos (neužmirštant ir savo asmeninių problemų sprendimo). Manau, dėl to
ir buvo priimtas sprendimas panaikinti seniūnijų juridinį statusą ir atimti pinigus. Juk prie kiekvieno STT pareigūno nepastatysi.
Paskyrimas
neatsakingų,
neiniciatyvių žmonių į seniūno
pareigas (kartais galima ir suklysti), įstatymiškai bausti arba
atleisti iš darbo už savo pareigų
nevykdymą negalėjimas dėl įsigalėjusios teismų praktikoje politikos, kad nevėkšla, tinginys,
be kompetencijos vis tiek turi
dirbti iki pensijos, žlugdo ne tik
seniūnijų tinkamą darbo organizavimą, bet ir visuose lygmenyse valstybės administravimą.

PASKYRIMAS IŠ VIRŠAUS SENIŪNO, KURIS LAIKUI
BĖGANT TAMPA PASIPŪTUSIU GUBERNATORIUMI, JĮ
ATITOLINA NUO ŽMONIŲ, SANTYKIAI TAMPA ŠALTI,
IR BENDRUOMENĖS NARIAI SENIŪNIJOSE NENORI
DALYVAUTI NEI MUGĖSE, NEI KITOSE ŠVENTĖSE, NEI
VISUOMENINĖJE VEIKLOJE

Kultūros centras dėkoja
Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą paramą.
Tai Jūs esate mūsų bičiuliai ir bendraminčiai, kurių dėka savo idėjas paverčiame realybe.
Esame įsitikinę, kad nerasi žmogaus, kurio sieloje neatsirastų vietos dainai, šokiui, muzikai, šiltam žodžiui ir nuoširdžiai šypsenai...
Viliamės, kad dar ne kartą Jūsų padedami įgyvendinsime ne vieną sumanymą.
Ačiū, kad esate kartu!
UŽ FINANSINĘ PARAMĄ
AB „Achema“
Generalinis direktorius Ramūnas
Miliauskas
UAB „Agrochema“
Generalinis direktorius Jonas Kaminskas
UAB „Baldai Jums“
Generalinis direktorius Alfonsas
Meškauskas
AB „Jonavos grūdai“
Generalinis direktorius Paulius
Kaselis
UAB „Rizgonys“
Generalinis direktorius Vytautas
Maslauskas
UAB „Lonas“
Direktorius Domas Jakutis
UAB „Jonavos hidrotechnika“
Direktorius Linas Usevičius
UAB „A grupė“
Generalinis direktorius Virginijus
Vizbaras
UAB „Jotrungė“
Generalinė direktorė Irena Skebienė
UAB „Aros“
Direktorius Raimundas Grigoravičius
N. Degutienės įmonė „Adalonija“
Savininkė Nijolė Degutienė
„Turgaus kepyklėlė“
Vadovas Aidas Žiemys
UAB „Baltasis pyragas“
Vadovas Jonas Valdas Tratulis
UAB „Edega“
Direktorius Egidijus Tamošiūnas
Įmonių grupė „Septynios dienos“
Valdybos pirmininkas Kęstutis
Macionis
UAB „RIMI Lietuva“
Zita Gaubienė
Rima Kulevičiūtė
UAB ,,Ledų šalis“
Direktorius Nerijus Klibavičius
UAB ,,Raginėlis“
Direktorius Rimantas Gervė
UAB ,,Peva“
Direktorius Vladas Valutis
UAB ,,Stop Stop“
Direktorius Danas Gerdžiūnas
UAB ,,Brolimo“
Direktorius Daniel Andrijevskij
IĮ ,,Vyjola“
Vadovė Jolanta Lukauskienė
UAB ,,Laimutės skanumėliai“
Vadovė Laima Lašinienė
Vaidotas Bajorinas
UAB ,,Atrakcionada“
Vadovas Dimitrijus Fiodorovas
UAB ,,Radviliškių kaimo kepykla“
Audronė Kiselienė
UAB ,,Autosera“
Direktorius Tadas Čirvinskas
IĮ ,,Juviltė“
Vadovė Jūratė Rachinbachė
Miroslavas Kamašinas
UAB ,,Jonavos svaja“
Direktorė Sonata Gruodienė
A. Grigonio IĮ
Direktorė Krtistina Grigonienė
Lilijana Varonavičienė
R. Kaminsko firma
Savininkas Rolandas Kaminskas
UAB ,,Via Baltica Lietuva“
Direktorė Gintarė Mickevičienė
A. Aleknienės komercinė firma
Savininkė Audronė Aleknienė
Mantas Laužikas
O.T. Janušauskienės prekybos
ir gamybos įmonė
Savininkė Ona Teresė Janušauskienė
Mogomol Šalan Velijev
UAB ,,Merkurita“
Organizacinio skyriaus vadovas
Simonas Žilinskis
Elena Viseckienė
BTA ,,Baltic Insurance Company“

Direktorius Tadeuš Podvorski
UAB „Modesta“
Vadovė Jūratė Oržekauskienė
UAB „Rimansta“
Direktorius Algimantas Grabliauskas
ŽUK „Kulvos žemė“
Vadovas Alfonsas Bagdonas
UŽ AMATŲ DEMONSTRAVIMĄ
Petrui Bieliauskui,
Elenai Galvonienei,
Ligitai ir Kaziui Morkūnams
Jūratei Atkočiūnienei
Antanui Bačiliūnui
Lolitai Narkevičiūtei
Rimantui Paunksniui
Juozui Songailai,
Adelei Karaliūnaitei,
Vilijai Verenienei,
Janinai Vilgockienei
Mantui Ališauskui,
Alfredui Laurinavičiui,
Liudmilai Gasiūnienei,
Vilmai Lukjanenko,
Kulvos krašto bendruomenei.
SOCIALINIAMS PARTNERIAMS
UAB „Jonavos paslaugos“
Direktorius Edmundas Mulokas,
Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Vadovas Vygaudas Čižauskas,
Jonavos rajono policijos komisariatas
Viršininkas Vigintas Lukošius,
VĮ „Jonavos miškų urėdija“
Urėdas Rolandas Skuja,
Jonavos ESO,
Jonavos kūno kultūros ir sporto centras
Direktorė Regina Stupurienė,
UAB „Jonavos autobusai“
Direktorius Otaras Urbanas,
VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis
Direktorius Gintautas Kaiša,
Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“
Pulkininkas Mindaugas Steponavičius,
Ūkininkas Rimantas Kubiliūnas,
Jonavos krašto muziejus
Direktorė Žygintė Plečkaitytė,
UAB ,,Rigveda“
Vadovas Rimvydas Krocas,
UAB ,,Kadabra“
Vadovas Audrius Nomeika,
UAB ,,Jūsų Flintas“
Direktorius Sikstas Ridzevičius,
Jonavos rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Direktorė Skirmutė Gajauskaitė,
UAB ,,Ramidonas“
vadovas Ramūnas Rudžianskas,
AB ,,Achema“ filialas ,,Gaschema“
Direktorius Dainius Pupinis,
IĮ ,,Mubas“
Vadovė Birutė Benaitienė,
VšĮ ,,Tikėk savimi“
Vadovė Laima Antolevičiūtė,
Gyvybės draudimo įmonė ,,Aviva Lietuva“
grupės vadovė Janina Panavienė,
Jonavos visuomenės sveikatos biuras
L.e.p. direktorė Modesta Bartošienė,
VŠĮ Visapusiško vaikų ir jaunimo lavinimo centras
Direktorė Joana Gudžiūnienė,
Jonavos rajono visuomeninių
organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas“
Pirmininkas Arnas Žebrauskas
(organizavo Kristina Rišelytė),
Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Jonavos
skyrius
Pirmininkė Karolina Petrenčiuk.
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PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ
Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės,
akumuliatoriniai suktukai, medienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• įvairi virtuvės buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
Compensa
DRAUDIMO
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ
NUOMA
15; 20; 23 vietų
Tel:. 8 656 24178;
8 685 85985
info@autorider.lt
www.autorider.lt

MALKOS

Tel. 8 635 54215

SIŪLO DARBĄ:
UAB „Jonavos paslaugos“ reikalingas elektrikas,
turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Kontaktiniai telefonai pasiteirauti 8 685 04898 arba 8 698 37186.

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394
Darbui Kaune ieškome gamybos operatorių prie
gamybos įrengimų. CV siųsti Kristina@soprana.lt,
tel. 8 636 01096.

MINKŠTŲJŲ
BALDŲ PERVILKIMAS
Keičiamas gobelenas, porolonas,
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.
Atvykimas, konsultavimas
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134
SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005

KAPŲ TVARKYMAS

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių
remonto servisas
Variklių tech.aptarnavimas (tepalų, filtų, diržų keitimas ir k.t.).
Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, transmisijos,
vairavimo mechanizmo).
Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas
(CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t.).
Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas
(CR Commonrail sistemos).
Automobilių kompiuterių programavimas
(EGR, DPF, AdBlue, Airbag, Immo).

Darbo laikas: I–V 8–18 val.,
VI 8–12 val., VII – nedirbame.
Tel. 8 699 34 063.

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

Parduodame akmens
anglį, lapuočių pjuvenų
briketus, baltarusiškus
durpių briketus.
Atvežame.
Tel. 8 674 24111

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? Autoservisas viską
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus.

ŽIEMINĖS PADANGOS JAU PREKYBOJE
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

Akmens anglis,
baltarusiški durpių
briketai, lapuočių
pjuvenų briketai. Atveža.

Tel. 8-686 09222
Autoservisui „Alkidėja“
(J. Basanavičiaus g. 26, Jonava) reikalingas kvalifikuotas autošaltkalvis.

Tel.: 59507,
8 685 24365

Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658
Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn.
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658
info@joneda.lt
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