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„Jonavos garsas“ išeis 2016 m. 
gegužės 6 d. (Reklama priimama iki 

gegužės 3 d. 16 val.).  
Tel.: 60015, 8-685 25658,  
el. paštas info@joneda.lt

tiražas

Mokėtojų dėmesiui!
UAB „Jonavos paslaugos“ kasose,
esančiose Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100, Kosmonau-

tų g. 28-3 Jonavoje,
įmokos priimamos ir bankų kortelėmis (VISA Debit, 

VISA Credit, VISA Business, EC/MC Debit, EC/MC Credit, 
EC/MC Business, Maestro).

UAB „Jonavos paslaugos“ administracija

Jonaviečių dėmesiui!
Informuojame, kad nuo balandžio 1 d. Ūkininkų turgų, esan-

tį Fabriko g. 48, Jonavoje, administruoja UAB „Jonavos paslau-
gos“.

Ūkininkų turgus veikia kiekvieną šeštadienį nuo 6 iki 12 
val.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

UAB „Jonavos paslaugos“ administracija

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

1935 m. balandžio 15 d. 
Vašingtone JAV prezidentas 
Franklinas Ruzveltas ir dvide-
šimties Lotynų Amerikos ša-
lių atstovai pasirašė sutartį dėl 
meno ir mokslo įstaigų bei is-
torinių paminklų išsaugojimo. 
Siekiant paskatinti saugoti vi-
sos žmonijos kultūrines verty-
bes, ši diena paskelbta Pasau-
lio kultūros diena.

Aldona Skaisgirytė

Šiemet balandžio 15-ąją Lie-
tuvoje Kultūros diena paminėta 
jau dešimtą kartą. Šią dieną vi-
soje šalyje keliamos Taikos vė-
liavos, kurios simbolizuoja Tai-
kos per Kultūrą idėją, išreiškia 
pasiryžimą saugoti ir puoselėti 
dvasines bei materialines kul-
tūros vertybes. Taikos vėliava 
iškilmingai keliama ir prie Lie-
tuvos Respublikos Seimo. Jo-
navos r. savivaldybės kultūros 
centro iniciatyva Taikos vėliava 
suplevėsavo ir Jonavoje, San-
tarvės aikštėje.

Ta proga į Santarvės aikš-
tę susirinkusius jonaviečius pa-
sveikino rajono mero pavaduo-

tojas Eugenijus Sabutis. „Mano 
manymu, kultūra yra labai glau-
džiai susijusi su mūsų visuome-
ne: kokia yra visuomenė, tokia 
ir kultūra. Visuomenė turi daug 
atspindžių. Labai dažnai mėgs-

tame vertinti socialiniu, ypatin-
gai politiniu aspektu. Manau, 
kad kultūrinis aspektas yra toks 
pat svarbus, ir ne mažiau svar-
bus, nei visi kiti aspektai“, - 
sakė vicemeras, džiaugdama-

sis, kad šalia vėliavų, kurios re-
prezentuoja mūsų valstybingu-
mą, įvairias politines ir karines 
organizacijas, kurioms priklau-
so Lietuva, Kultūros dieną su-
plevėsuos ir Taikos vėliava. 

Ta proga po iškilmingos vė-
liavos pakėlimo ceremonijos 
koncertavo trimitininkas, Jero-
nimo Ralio gimnazijos ugdy-
tinis Vytautas Juknys, gitaris-
tas Aleksandras Dunis, Ruklos 
kultūros centro merginų vokali-
nė grupė (vad. A. Dunis) ir Jo-
navos kultūros centro vaikų po-
pchoras „Šuldu buldu“ (vad. 
Elegijus Laimikis). O vakare Jo-
navos kultūros centro didžiojoje 
salėje vyko šį sezoną Kultūros 
centre naujai susibūrusių meno 
mėgėjų kolektyvų koncertas: 
programas pristatė šiuolaikinių 
šokių grupė „Contempo“ (va-
dovė Vilma Širkaitė), liaudiškos 
muzikos kapela „Jonė“ (vado-
vas Vladimiras Matulevičius), 
instrumentinis ansamblis „Rap-
sodija“ (vad. Edvardas Ratau-
tas) ir džiazo grupė „Jazzstu-
dio“ (vad. A. Dunis).

Plačiau apie Kultūros die-
nai skirtus renginius 3 psl.

Taikos vėliavą Santarvės aikštėje iškilmingai iškėlė Jonavos Jeronimo Ralio gimna-
zijos gimnazistai.
Taikos vėliavos simboliu pasirinktas raudonas žiedas, juosiantis tris raudonus skritu-
lius baltame fone. Trijų sferų ženklas aiškinimas įvairiai: Švč. Trejybė krikščioniškoje 
tradicijoje; religija, menas ir mokslas kultūros žiede; tiesa, grožis ir teisingumas; mei-
lė, grožis ir žinojimas; praeitis, dabartis ir ateitis amžinybės rate ir pan.

Jonavoje suplevėsavo taikos vėliava

Aldona Skaisgirytė

Balandžio 18 d. Jonavos 
kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorės Reginos Stupu-
rienės iniciatyva rajono savi-
valdybėje lankėsi Kūno kul-
tūros ir sporto departamen-
to prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (LRV) generali-
nis direktorius Edis Urbanavi-
čius ir LRV Ministro Pirminin-
ko patarėjas sportui Vytautas 
Janušaitis.

Kaip sakė R. Stupurienė, 
svečiai apsilankė Kūno kultūros 
ir sporto centre, susipažino su 
sporto valdymo struktūra ir inf-
rastruktūra, kaip bendradarbiau-
jama su klubais, apžiūrėjo spor-
to bazes, apsilankė naujai sta-
tomoje Jonavos sporto arenoje. 
Po to su ugdymo įstaigų vado-
vais diskutavo tema „Kūno kul-
tūros pamokų perspektyvos ir 
kita sportinė veikla bendrojo ug-
dymo mokyklose".

„Džiaugiamės, kad esam pa-

kviesti į Jonavą, turbūt pirmą 
kartą esu gyvenime šiame mies-
te, todėl smagu buvo pamatyti, 
kaip viskas atrodo“, - pradėda-
mas spaudos konferenciją sakė 
Kūno kultūros ir sporto departa-
mento prie LRV generalinis di-
rektorius E. Urbanavičius. Sve-
čias pasidžiaugė Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centro inicijuo-
tu susitikimu su ugdymo įstai-
gų vadovais ir neslėpė, kad tai 
yra nauja patirtis, iki šiol dar ne-

tekę susitikti su bendrojo lavini-
mo mokyklų vadovais. „Siekia-
me atstatyti ne tik kūno kultūros 
pamokų prestižą, bet ir poreikį 
sportuoti, judėti“, - sakė E. Ur-
banavičius, pagarsindamas sie-
kį įtvirtinti tris kūno kultūros pa-
mokas per savaitę vietoj dabar 
esančių dviejų.

„Kitas iš viešnagės tikslų – 
pamatyti rajono sporto infras-
truktūrą, kadangi statomas di-
delis statinys – Jonavos sporto 

arena, finansuojama ir departa-
mento lėšomis. Norisi, kad būtų 
užbaigtas, kaip ir numatyta pa-
gal planą, dar šiais metais. Tai 
būtų gera naujiena ir mums, ir 
jonaviečiams“, - sakė Kūno kul-
tūros ir sporto departamento ge-
neralinis direktorius E. Urbana-
vičius, tačiau kartu įspėjo, kad 
Jonavos arenos administravi-
mas bus tikras iššūkis miesto 
valdžiai. Kodėl? Apie tai kitame 
numeryje.

Pirmą kartą Jonavoje apsilankė šalies  
aukščiausi sporto vadovai

Spaudos konferencijoje: (iš kairės) Ministro Pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis, Kūno kultūros ir sporto departa-
mento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius, rajono mero pavaduotojas Eugenijus 
Sabutis ir Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorė Regina Stupurienė.

LaUKiaME iNFOrMaCiJOs 
aPiE NOriNČiUs NEtEisĖtai 

GaUti sOCiaLiNĘ ParaMĄ 
Jonavos rajono savivaldy-

bėje išlaidos socialinėms pa-
šalpoms mokėti 2016 m. I ke-
tvirtį buvo 398.514,20 Eur 
(2015 m. I ketv. – 496.351,15 
Eur). Palyginti 2016 m. I ketvir-
tį su 2015 m. tuo pačiu laikotar-
piu, išlaidos socialinėms pa-
šalpoms mokėti sumažėjo 97 
836,95 Eur, t. y. 19,7 proc. 

Išlaidos kompensacijoms už 
būsto šildymą, karštą bei geria-
mąjį vandenį teikti 2016 m. I ketv. 
buvo 159.540,58 Eur (2015 m. 
I ketv. – 153.443,16 Eur). Paly-
ginti 2016 m. I ketvirtį  su 2015 
m. tuo pačiu laikotarpiu, išlaidos 
kompensacijoms už būsto šildy-
mą, karštą bei geriamąjį  vande-
nį teikti padidėjo 6.097,42 Eur, t. 
y. 3,8 proc. 

Bendros išlaidos piniginei so-
cialinei paramai nepasiturintiems 
gyventojams (socialinei pašalpai 
ir kompensacijoms) teikti 2016 
m. I ketvirtį buvo 558.054,78 Eur 
(2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 
649.794,31 Eur). Palyginti 2016 
m. I ketvirtį su 2015 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, išlaidos piniginei so-
cialinei paramai teikti sumažėjo 
91.739,53 Eur, t. y. 14,1 proc. 

Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį 
Jonavos mieste ir rajone aplan-
kyti socialinės paramos gavėjai jų 
namuose, surašyti 238 buities ty-
rimo aktai. Primename, kad, pa-
stebėję norinčius neteisėtai gauti 
socialinę paramą, informuotumė-
te Socialinės paramos skyriaus 
specialistę Renatą Ivanauskienę 
(tel. (8 349) 501 42, el. paštas: 
renata.ivanauskiene@jonava.lt) 
arba skambintumėte nemokama 
telefono linija 8 800 10 105. Ano-
nimiškumas garantuojamas.  

Savivaldybės  
administracijos Socialinės 

paramos skyriaus inf.
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Palangos Vlado Jurgučio pagrin-
dinėje mokykloje dvi dienas vyko 
Lietuvių kalbos ir literatūros olim-
piada Lietuvos ir užsienio lietuviš-
kų mokyklų 9-12 klasių mokiniams. 
Olimpiadoje dalyvavo 131 moki-
nys iš Lietuvos mokyklų ir 23 moki-
niai iš užsienio lietuviškų mokyklų. 
Dalyviai rungėsi atlikdami lietuvių 
kalbos ir literatūros, rašymo ir kal-
bos vartojimo, kalbėjimo ir meninio 
skaitymo užduotis. Olimpiadoje sė-
kmė lydėjo Jeronimo Ralio gimnazi-
jos ketvirtokę Emiliją Milašiūtę. Abi-
turientę konkursui parengė lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė Nijolė 
Rimkuvienė.

Olimpiados dalyvių darbus vertino 
Vilniaus edukologijos universiteto Litu-
anistikos fakulteto dėstytojai - prof. Dai-
nius Vaitiekūnas, doc. Jurgita Girčienė 
ir lektorė Vitalija Karaciejūtė, vertinimo 
komisijai vadovavo prof. Dainora Pociū-
tė-Abukevičienė.

Palangos miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus ve-
dėja Laima Valužienė visus olimpiados 
dalyvius apdovanojo padėkos raštais, o 

prof. D. Pociūtė-Abukevičienė įteikė at-
minimo dovanas bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos I, II ir III-ojo laipsnio diplo-
mus nugalėtojams – tarp jų ir „raliukei“ 
E. Milašiūtei, laimėjusiai III vietą.

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazi-
jos antrokas Emilis Kaziukėnas (IIb 
kl.) Kauno technologijų universitete 
(KTU) surengtame 21-ajame respu-
blikiniame prof. Kazimiero Baršaus-
ko fizikos konkurse, kuriame daly-
vavo apie pustrečio šimto gabiausių 
moksleivių iš visos Lietuvos, dešim-
tokų grupėje buvo nepralenkiamas – 
laimėjo I-ąją vietą. Emiliui konkursui 
padėjo pasirengti fizikos mokytoja 
metodininkė Rita Morkaitienė.

Profesorius K. Baršauskas buvo vie-
nas žymiausių Lietuvos fizikų, daug nu-
veikęs ugdant fizikus respublikoje. Jis 

buvo lietuviškų fizikos vadovėlių moks-
leiviams autorius, Lietuvos fizikų drau-
gijos vienas iš organizatorių, žurnalų 
„Lietuvos fizikų rinkinys“ vienas iš stei-
gėjų ir redkolegijos narių, pirmasis Kau-
no politechnikos instituto rektorius.

Siekdama prisidėti prie prof. K. Bar-
šausko atminimo išsaugojimo, KTU Fizi-
kos katedra, kuriai daugiau kaip du de-
šimtmečius vadovavo profesorius, nuo 
1996 metų kasmet organizuoja prof. K. 
Baršausko fizikos konkursą, kuriame da-
lyvauja geriausiai fizikos dalyką išma-
nantys Lietuvos gimnazijų bei vidurinių 
mokyklų 8–12 klasių moksleiviai.

Emilis Kaziukėnas laimėjo prof. 
Baršausko fizikų konkursą

Emilija Milašiūtė – respublikinės 
gimtosios kalbos ir literatūros 

olimpiados prizininkė

- Kodėl taip yra? „Jona-
vos garsas“ pasiteiravo Čer-
nobylio avarijos padarinių li-
kvidavimo dalyvio, šiandieni-
nio Jonavos rajono savival-
dybės tarybos nario Vidman-
to Šidlausko.

- Aš manau, kad daug žmo-
nių, dalyvavusių Černobylio 
avarijos padarinių likvidavime, 
jau nesulaukė šios dienos. Iš-
ėjo Anapilin daug veiklių žmo-

nių, kuriems tada buvo 25-30 
metų. Tie, kurie dar išliko, jėgos 
jau neleidžia taip aktyviai veikti. 
Kitiems rankos nusviro besibel-
džiant dešimtmečius į valdžios 
duris. Kas liko, tas liko. Nėra 
nei valstybinio požiūrio, nei at-
sakomojo ryšio iš valstybės.

Kiek aš domėjausi ir kiek ži-
nau, „černobyliečiai“ neturi jo-
kių socialinių garantijų ar len-
gvatų. Jokios pagalbos. Tik vie-
nintelė socialinio draudimo sri-
tyje egzistuojanti išlyga – jei ir 
nedirbi (beje, daugelis dėl svei-
katos jau ir nedirba), nereikia 
mokėti PSD - privalomojo svei-
katos draudimo mokesčio. Ži-
noma, tiems, kurie turi Černo-
bylio katastrofos padarinių li-
kviduotojo statusą ir pažymė-
jimą. Beje, ne visi pajėgė ir tai 
susitvarkyti. Specialių lengvatų 
gydymui ar vaistams nusipirk-
ti nėra. Anksčiau Vilniaus Sa-
piegos ligoninėje buvo Černo-
byliečių medicinos centras, ta-
čiau kai ligoninę panaikino, ne-
liko ir jo.

Daugiau nieko nėra. Katas-
trofa vyko kitoje valstybėje, ki-
tame laikmetyje. Niekam šian-

dien neįdomu. Tų, kas dabar 
valdžioje, šie dalykai nepalietė. 
Ir jiems tai visai neaktualu.

- Prieš dešimt metų kvie-
tei Jonavoje burtis savo li-
kimo brolius į černobyliečių 
grupę Ar pavyko? Kiek tokių 
esama?

- Prieš dešimt metų buvo 
labai aktyvus Lietuvos judėji-
mo „Černobylis“ pirmininkas 
Gediminas Jančauskas, jis 
buvo atvykęs ir į Jonavą. Pa-
gal jo turimus duomenis, prieš 
30 metų likviduoti Černobylio 
katastrofos padarinių buvo pa-
siųsta 140 tuomet jaunų Jona-
vos vyrų. Kvietėme atsiliepti ir 
per spaudą: adresai, kiti duo-
menys pasikeitę, dešimčių jau 
nėra tarp gyvųjų, daug kas pa-
keitę gyvenamąją vietą, įsikū-
rę kitose vietovėse. Nutarė-
me, kurie vieni kitus tąsyk su-
radome, bendradarbiauti ir įsi-
lieti į Kauno atstovybės, tąsyk 
veikusios Ožeškienės gatvėje, 
veiklą. Metam bėgant ši veikla 
išblėso.

- Ką tau pačiam reiškia ši 

diena – balandžio 26-oji? Šie-
met ir kiekvienais metais?

- Ji primena, kad toks įvy-
kis buvo, žmonija negali ištrin-
ti iš atminties ir savo gyveni-
mų. Įvairiais skaičiavimais, nuo 
avarijos pasekmių nukentė-
jo nuo 7 iki 9 mln. žmonių. Tai 
visų pirma gyventojai, evakuo-
ti iš labiausiai užterštų vietų. 
Žmonės, iki šiol dar gyvenan-
tys padidinto užterštumo vieto-
vėse. Vaikai, gimę po avarijos, 
kuriuos vienaip ar kitaip pažen-
klino Černobylis, katastrofos 
padarinių likviduotojai bei visų 
šių žmonių artimieji. Padariniai 
žmonijai, gyvenamajai aplinkai, 
apskritai, gamtai plačiąja pra-
sme, jaučiami šiandien ir neži-
nia, kiek dar kartų ją jaus ir ko-
kios pasekmės bus. O jaus dar 
ne vieną šimtą metų. 

Gyvenimo nei sustabdysi, 
nei jį atsuksi atgal: nei liūdžiu, 
nei džiaugiuosi. Yra tokia die-
na mano gyvenime ir tiek. At-
likau pareigą to meto egzis-
tuojančiai santvarkai. Jaučiuo-
si nei nuskriaustas, nei pakylė-
tas. Ir iš to nedarau jokių spe-
kuliacijų.

Černobyliečiai užmiršti: katastrofos lyg ir nebūta
Aldona Skaisgirytė

Balandžio 26-ąją sueina lygiai trisdešimt metų, kai įvyko Černobylio atominės (dabar kalbininkai rekomenduoja vartoti žodį 
branduolinės) elektrinės katastrofa. 

Prieš 10 metų „Jonavos garso“ pirmtakė „Joneda“ rašė: „Šiemet, kaip niekada, tragedijos metinių aidas įsiveržė ir į valdžios 
rūmus. Balandžio 24-ąją – istorinėje Lietuvos prezidentūroje Kaune pristatyta knyga „13-tasis Zodiako ženklas – Černobylis“, 
kurioje iš Černobylio atominės elektrinės likviduotojų prisiminimų atsiskleidžia visiškas atominę avariją likvidavusių žmonių 
nevertinimas, nesirūpinimas jų sveikata, sąmoningas tikrosios padėties nutylėjimas vardan jau braškančios imperijos ideolo-
gijos ir autoriteto. Balandžio 25-ąją – katastrofos aukų atminimas buvo pagerbtas ir Seime. Parlamento galerijoje buvo atidary-
ta paroda „Ainiai nepamirš Černobylio aido“. Tą dieną Seimas priėmė rezoliuciją, kurioje reiškiamas solidarumas su nukentė-
jusiomis tautomis bei užuojauta aukų artimiesiems. Parlamentarai pakvietė Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos ir pasaulio ša-
lių vyriausybes neužmiršti šios tragedijos ir teikti aktyvią paramą nukentėjusiems likviduojant jos padarinius. „Černobyliečiai“, 
dalyvavusieji šiuose renginiuose, tarp kurių Jonavoje gyvenantiems atominės elektrinės padarinių likviduotojams atstovavo 
rajono verslininkas Vidmantas Šidlauskas, džiaugiasi, kad bene pirmą kartą skaudi tiesa buvo išklausyta ir šalies parlamenta-
rų – rytiniame Seimo plenariniame posėdyje buvo suteiktas žodis Lietuvos judėjimo „Černobylis“ pirmininkui Gediminui Jan-
čauskui.“ 

Prieš 10 metų, 2006-ųjų balandžio 26-ąją, Vidmantas Šidlauskas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Jonavos sky-
riaus pirmininkas Edmundas Gedvila ir aš, kaip žurnalistė, buvome pakviesti dalyvauti Domeikavos (Kauno r.) Lietuvos kanki-
nių bažnyčioje šv. Mišiose, skirtose Černobylio katastrofos aukų atminimui, kurias celebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius. Mišių metu Ukrainos ambasadorius Borisas Klimčiukas perdavė ikoną ir varpą, skirtus Černobylio avarijos padari-
nių likviduotojų žygdarbiui įamžinti, kurie buvo pašventinti. Prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios buvo atidengtas ir 
pašventintas Černobylio katastrofos aukoms atminti koplytstulpis, kurio autorius – tautodailininkas Viktoras Žilinskas (archi-
tektas Kęstutis Pempė). Tąsyk „Joneda“ katastrofos likviduotojams - ne savo noru į Černobylio mėsmalę įmestiems jauniems 
mūsų valstybės vyrams, neturėjusiems jokio kito pasirinkimo - ir jų problemoms skyrėme visą laikraščio puslapį.

Šį balandį – visiška tyla. Nė žodžio net tik apie kokį būsimą ta proga renginį, bet, apskritai, nerasi net užuominos, kad jau tris-
dešimt metų mūsų valstybėje egzistuoja ir tokia žmonių kategorija – černobyliečiai. Statistikos duomenimis, likviduojant Černo-
bylio avarijos padarinius dalyvavo 7 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Jonavos miesto 
transporto ateitis 

- elektrobusai
Taip prognozuoja UAB 

„Jonavos autobusai“ direkto-
rius Otaras Urbanas, ką tik su-
grįžęs iš Stambule vykusios 
„Busworld Turkey 2016“ par-
odos, kurioje lankėsi kartu su 
kitais mūsų šalies bei savival-
dybių keleivių vežėjais. Išvyką 
organizavo keleivių vežėjus 
vienijanti asociacija „Linava“.

Kaip „Jonavos garsui“ sakė 
„Jonavos autobusų“ vadovas, 
parodoje daugiausia pristatyti 
turkiški autobusai. Be didžiųjų, 
lietuviams puikiai pažįstamų „Is-
uzu“, „Temsa“, „Otokar“ gamin-
tojų autobusų, čia buvo galima 
susipažinti ir su Europoje ma-
žiau girdėtais gamintojais. 

Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas ekologiškam trans-
portui. Keleivių vežėjai turėjo 
progos pirmą kartą susipažin-
ti su suspaustomis gamtinėmis 
dujomis varomu „Isuzu“. Be to, 
parodos dalyviai iš Lietuvos ap-
silankė ir „Isuzu“ gamykloje, kur 
apžiūrėjo naujausius autobu-
sus, susipažino su jų gamybos 
procesu.

Autobusų gamintojas „Tem-
sa“ pristatė naujos kartos trans-
porto pavyzdžius - elektrinius 
autobusus. 

UAB „Jonavos autobusai“ di-
rektorius O. Urbanas „Jonavos 
garsui“ neslėpė, kad visai neto-
limoje ateityje Jonavos miesto 
gyventojai bus pavėžėjami eko-
logiškais elektriniais autobusais. 
„Apie tai jau galvojama ir pla-
nuojama“, - patvirtino Jonavos r. 
savivaldybės įmonės „Jonavos 
autobusai“ vadovas.

Parodoje buvo pristatytas ir 
originalus mintimis valdomo au-
tobuso modeliukas. Du varžovai 
susėsdavo vienas prieš kitą, ant 
jų galvų buvo uždedami kontak-
tai (vienas ant kaktos, kitas ant 
smilkinio), ir jie abu turėjo susi-
kaupę mintimis pritraukti auto-
busą į savo pusę. Parodoje taip 
pat dalyvavo autobusų perdary-
tojai, sėdynių, stiklų, variklių, pa-
varų dėžių ir aksesuarų autobu-
sams gamintojai.
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Jurgita Serapinė
Jonavos rajono 
savivaldybės kultūros 
centro direktoriaus 
pavaduotoja kultūrinei 
veiklai

Renginių maratonas, pra-
sidėjęs balandžio 15-ąją Jo-
navos kultūros centre, tęsė-
si rajono seniūnijose. Į Kul-
vos seniūnijos Čičinų kultūros 
centrą sugužėjo 15 mėgėjų 
veiklos kolektyvų. Svečiuosna 
iš Juškonių atvažiavo liaudiš-
ka kapela, vadovaujama Ani-
cetos Stanaitienės, šiuolaiki-
nių šokių grupė, vadovaujama 
Rimos Blažienės, vaikų po-
pchoras, merginų popgrupė ir 
moterų vokalinė grupė, vado-
vaujami Violetos Michelkevi-
čienės; iš Kulvos - moterų šo-
kių grupė, vadovaujama Virgi-
nijos Petrenčiuk, humoro gru-
pė, liaudiškos muzikos gru-
pė ir folkloro ansamblis ir šių 
kolektyvų vadovė Valerija De-
gutienė. Upninkiečiai į svečius 
atvyko su folkloro ansambliu, 
vadovaujamu Laimos Dobro-
volskienės, atsivežė ir visiems 
gerai žinomą, šmaikštųjį skai-
tovą Mykolą Kručą ir liaudiš-
ką kapelą, vadovaujamą. Jus-
tino Diržinsko. Čičinų kultū-
ros centrui atstovavo šiuolai-
kinių šokių grupė „Linksmuo-
lės“, vadovaujama Julijos An-
tanavičiūtės, vaikų dainavimo 
studija, moterų vokalinis an-
samblis, vadovaujami Jurgos 
Roličienės, ir liaudiška kapela 
„Kraitė“, kurios vadovė Loreta 
Ratautienė.

Balandžio 16 d. Kultūros 
dienai skirti renginiai persikėlė 
į Šilų seniūnijos Panoterių kul-
tūros centrą. Panoteriečiams 
grojo, šoko ir dainavo 8 mėgė-
jų meninės veiklos kolektyvai: 
Liepių kultūros centro mergai-
čių vokalinė grupė „Liepos“ ir 
liaudiška kapela „Gija“ (vado-
vė Modesta Korepina), Jona-
vos kultūros centro vaikų po-
pchoras „Šuldu buldu“ (vado-
vas Elegijus Laimikis) ir liau-
diškų šokių grupė „Varūna“ 

(vadovė Rita Pilypienė), Bu-
konių kultūros centro liaudiš-
ka kapela (vadovas Alvydas 
Kurkuzinskas) ir humoro gru-
pė „Liktarna“ (vadovė Jani-
na Adomaitienė), liaudies dai-
nų ansamblis ir duetas (vado-
vė Leonora Veselkienė) iš Pa-
noterių.

Į baigiamąjį koncertą, vy-
kusį balandžio 17-ąją, Užu-
salių kultūros centre atvyko 8 
mėgėjų veiklos kolektyvai: fol-
kloro ansamblis „Laduta“, va-
dovaujamas Elenos Živaitie-
nės, iš Jonavos kultūros cen-
tro; vaikų popchoras „Spindu-
lėliai“, solistės bei liaudiška 
kapela „Varpena“ ir jų vadovė 
Dalia Toločkienė iš Šveicari-
jos kultūros centro; mergaičių 
vokalinė grupė, vadovaujama 
Aleksandro Dunio, ir vaikų te-
atras „Kaukutė“ su vadove Vil-
ma Praškevičiene iš Ruklos.

Šeimininkams atstovavo 
Užusalių kultūros centro rusa-
kalbių ansamblis „Ivuška“ bei 
folkloro ansamblis, vadovau-
jami Vitalijos Šatkienės.

Renginių metu Padėkos 
raštai už aktyvią kultūrinę vei-
klą įteikti Panoterių kultūros 
centro vadovei Janinai Ado-
maitienei ir Čičinų kultūros 
centro vadovei Loretai Ratau-
tienei. Už seniūnijos tradicijų 
puoselėjimą - Užusalių seniū-
nei Vijolei Šadauskienei ir Bu-
konių seniūnui Arturui Narke-
vičiui.

„Nei žmogus, nei mies-
tas, nei valstybė neįmano-
mi be kultūros. Pasaulinės 
kultūros dienos proga svei-
kiname visus kultūros žmo-
nes - menininkus, kultūros 
įstaigų darbuotojus, kultū-
ros vertybių saugotojus, 
kultūros propaguotojus, 
puoselėtojus. Norime nuo-
širdžiai padėkoti už Jūsų 
darbus, nuolat kuriančius 
mūsų rajono savastį“, - dė-
kojo Jonavos kultūros cen-
tro l.e.p. Edmundas Gedvila 
mėgėjų kolektyvų nariams ir 
rajono kultūros centrų dar-
buotojams.

Kultūros dieną koncertavo 
600 rajono meno mėgėjų

Edmundas Gedvila
Jonavos r. savivaldybės 
kultūros centro
l.e.p. direktorius

EKsPEriMENtas: KiEK 
POLitiKO EsyBĖJE 

KULtūrOs?

Balandžio 15 d. visos šalies 
kultūros darbuotojai pažymėjo 
savo profesinę šventę – Kultū-
ros dieną. Dar kartą įsitikinau, 
kaip mūsų valstybėje, savival-

dybėje „gerbiami“ kultūros dar-
buotojai (ne išimtis ir bibliote-
kininkai, muziejaus darbuoto-
jai, menininkai ir t.t.). Šventės 
proga padariau eksperimentą. 
Prieš pora dienų asmeniškai 
paskambinau visiems rajono 
savivaldybės tarybos nariams 
ir pakviečiau į mūsų šventinį 
koncertą. Meras išvykęs į Vo-
kietiją, apie tai jis pranešė iš 
anksto, vicemeras Eugenijus 
Sabutis dalyvavo iškilmingo-
je Kultūros dienos atidarymo 
ir Taikos vėliavos iškėlimo ce-
remonijoje Santarvės aikštė-
je, visus pasveikino su švente, 
taip pat mačiau Tarybos narius 
Birutę Platkauskienę, Vidman-

tą Šidlauską.
Atsiliepdami į mano skam-

bučius, dalis Tarybos narių pa-
aiškino, kad negali dalyvauti, 
nes yra iš anksto suplanavę ki-
taip praleisti penktadienio va-
karą. Tokių buvo septyni (žmo-
giška ir suprantama). Erlandas 
Andrejevas paskambino tą pa-
čią balandžio 15-ąją ir informa-
vo, kad pasikeitė aplinkybės, ir 
jis negali dalyvauti, nudžiugin-
damas mane savo atsakingu-
mu ir kultūringu požiūriu. Vie-
nas neatsakė į daugkartinius 
telefono skambučius, matyt, į 
nepažįstamus skambučius ne-
atsakinėja (Taryboje naujokas). 
Devynis atmetus – lieka šešioli-
ka. Pažadėjo ir atvyko Tarybos 
nariai Birutė Gailienė, Vidman-
tas Šidlauskas, kuriems dėkin-
gas ir už pasveikinimą, mačiau 
salėje Tarybos narę Marytę Šir-
velienę, draugiškai pabendra-
vome ir aptarėme mūsų nau-
jų kolektyvų pasirodymą su Ta-
rybos nariu Vytautu Venckūnu. 
Dvylika Tarybos narių eilinį kar-
tą nusispjovė į mus: pažadė-
jo ir, kaip priimta tarp „politikų“, 
neištesėjo. Man gali spjaudyti, 
bet jie paniekino Jonavos rajo-
no savivaldybės kultūros cen-
tre ir jo filialuose veikiančius 64 
mėgėjų meninės veiklos kolek-
tyvus, kuriuose dalyvauja dau-
giau kaip septyni šimtai narių. 

Tai šių laikų didvyriai, nes dir-
ba nemokamai vakarais, išeigi-
nėmis švenčių dienomis. Meno 
vadovai, režisieriai, garso, švie-
sos operatoriai ir kiti specialis-
tai gauna atlyginimą, kuris pri-
lygsta elgetos išmaldai (o kaip 
kitaip gali būti, jeigu „aukšti po-
litiniai veikėjai“ dalyvauja tik 
ten, kur filmuoja, nesvarbu, kad 
jiems rodo, liaudiškai tariant 
vadinamą „chaltūrą“, o kai ku-
riems vietiniams „politikams“, 
matyt, reikia paauksuotų kvie-
timų (nors nepadeda ir paauk-

suoti kvietimai, kuriais kviečia 
rajono meras Tarybos narius 
apsilankyti renginiuose valsty-
bės švenčių proga. Deja, taip 
pat nesėkmingai, rezervuotos 
salėje vietos beveik lieka tuš-
čios).

Nuoširdžiai dėkoju žmo-
nėms, atvykusiems į mūsų 
šventę Kultūros centre, o taip 
pat į aukšto lygio Kultūros die-
nos paminėjimus mūsų filia-
luose, kur mus pagerbė ben-
druomenių pirmininkai, seniū-
nai: Bukonių - Artūras Narkevi-
čius, Kulvos - Ramūnas Gudo-
navičius, Ruklos - Gintas Jasiu-
lionis, Užusalių - Vijolė Šadaus-
kienė.

Jonavos miesto seniūnas 
išvis ignoruoja bet kokį rengi-
nį, nesiruošia nė bent mora-
liai palaikyti Kultūros centrą, o 
apie materialinį palaikymą, ma-
tyt, net svajoti nedera, ne taip, 
kaip rajono seniūnijų seniūnai, 
su kuriais malonu susitikti, ben-
drauti, o Užusalių seniūnė Vijo-
lė Šadauskienė ir pati dalyvau-
ja mėgėjų meninėje veikloje.

GaUsĖJa JONavOs 
KULtūrOs CENtrO 

KOLEKtyvų GrEtOs

Noriu pristatyti Kultūros cen-
tro kolektyvus.

Suaugusiųjų: mišrusis cho-
ras „Žemyna“ (vad. Violeta Mi-
chelkevičienė), moterų choras 
„Guoba“ (vad. Neringa Kukari-
nienė), politinių kalinių ir trem-
tinių choras „Viltis“ (vad. Vio-
leta Michelkevičienė), folkloro 
ansamblis „Laduta“ (vad. Ele-
na Živaitienė), liaudiškų šokių 
grupė „Varūna“ (vad. Rita Pi-
lypienė), moterų vokalinis an-
samblis „Presto“ (vad. Solveiga 
Maslauskaitė).

Vaikų: vaikų popchoras „Šul-
du buldu“ (vad. Elegijus Lai-
mikis) ir vaikų folkloro ansam-
blis „Ramtataukai“ (vad. Judita 
Margevičienė ir Loreta Ratau-
tienė). 

Per pusmetį įkurti dar 4 

nauji kolektyvai, kurie jau spė-
jo surengti debiutinius koncer-
tus: džiazo grupė „Jazzstudio“ 
(vad. Aleksandras Dunis), ins-
trumentinis ansamblis „Rap-
sodija (vad. Edvardas Ratau-
tas), šiuolaikinio šokio grupė 
„Contempo“ (vad. Vilma Širkai-
tė) ir metų pradžioje prie šių ko-
lektyvų prisijungusi kaimo ka-
pela „Jonė“ (vad. Vladimiras 
Matulevičius).

DžiUGiNa  
MEistrišKUMO LyGis

Praėjusį sezoną mišru-
sis choras „Žemyna“ dalyvavo 
tarptautiniame chorų festiva-
lyje „Chorų susitikimai“ Praho-
je, folkloro ansamblis „Laduta“ 
II tarptautiniame muzikos festi-
valyje-konkurse „Art – KOLKHI“ 
Gruzijoje pelnė laureato vardą 
ir pagrindinį prizą.

Šią vasarą Jonavos kultūros 
centro kolektyvai dalyvaus tarp-
tautiniuose festivaliuose Graiki-
joje, Vengrijoje, Latvijoje, Len-
kijoje. Jogevos (Estija) mies-
to moterų šokių šventėje daly-
vaus liaudiškų šokių kolektyvas 
„Varūna“, kuris ne tik pristatys 
mūsų tautinį šokį, bet ir kartu 
su Estijos kolektyvais šoks estų 
liaudies šokius.

Jonavos kultūros centro ko-
lektyvai bendradarbiauja su ko-
legomis Lietuvoje, keičiasi pro-
gramomis su miestų – partne-
rių kolektyvais iš Jogevos (Es-
tija), Kedzeržin Kožle (Lenkija), 
Puciosa (Rumunija), Polocko 
(Baltarusija), taip pat su Sankt 
Peterburgo (Rusija), Plavino 
(Latvija), Sofijos, Vratsos (Bul-
garija) ir kitais meno mėgėjais.

Aktyvus Jonavos kultūros 
centro kolektyvams buvo ir pir-
masis šių metų ketvirtis. Folklo-
ro ansamblis „Laduta“ koncer-
tavo Juškonyse, instrumentinė 
grupė „Rapsodija“ – Čičinuo-
se. Valstybės dienai - Vasario 
16-ajai – skirtame koncerte pa-
sirodė folkloro ansambliai „La-
duta“ ir „Ramtatukai“ bei liau-
diškų šokių grupė „Varūna“. Va-
rūniečiai koncertavo ir pas kai-
mynus Kėdainių rajone. Rajono 
mėgėjų meninės veiklos kolek-
tyvai organizavo koncertų ma-
ratoną, skirtą balandžio 15-ąją 
minimai Kultūros dienai, Jona-
vos, Užusalių, Panoterių ir Čiči-
nų kultūros centruose, kur pasi-
rodė Kulvos, Juškonių, Upnin-
kų, Bukonių, Liepių, Užusalių, 
Ruklos Šveicarijos, Čičinų, Pa-
noterių ir Jonavos kolektyvai.

Rajono mėgėjų meno kolek-
tyvų meninio lygio ir jį atitinkan-
čių kategorijų nustatymui Jona-
vos kultūros centras gegužės 
mėnesį organizuos folkloro an-
samblių, liaudiškų kapelų bei 
pavienių atlikėjų šventę - kon-
kursą „Trenk polkutę“, dramos 
kolektyvų bei skaitovų šventę 

Jonavos kultūros centro džiazo grupė „Jazzstudio“, vadovas Aleksandras Dunis

tik kultūra plačiąja prasme  
išugdo gilią asmenybę

DvyLiKa taryBOs Narių EiLiNį KartĄ NUsisPJOvĖ 
į MUs: PažaDĖJO ir, KaiP PriiMta tarP „POLitiKų“, 

NEištEsĖJO

Kai KUriEMs viEtiNiaMs „POLitiKaMs“, Matyt, 
rEiKia PaaUKsUOtų KviEtiMų. 

Nukelta į 7 psl.

Balandžio 2 dieną Kupiš-
kio r. savivaldybės kultūros 
centro Skapiškio padalinyje 
buvo surengtas respubliki-
nis humoristinių eilėraščių 
konkursas „Humoro me-
dis“, kurį organizavo labda-
ros ir paramos fondas „Bal-
tasis balandis“. 

Konkurse tarp 45 preten-
dentų dalyvavo ir trys jona-
viečiai: Ana Aleksandravičie-
nė, Mykolas Kručas ir Petras 
Zlatkus.

Geriausių kūrinių autoriumi 
tituluotas jonavietis P. Zlatkus 
– jam įteiktas laureato diplo-
mas ir „Humoro medžio“ sta-
tulėlė. Poeto kūrybos negali 
nepastebėti: liejasi subtili hu-
moro gaidelė, švysteli švelnus 
sarkazmo potėpis, dantis iš-
šiepia kandi kasdienybės iro-
nija.

P. Zlatkus yra išleidęs 5 ei-
lėraščių ir 4 prozos knygeles. 
Pagrindinis jų motyvas – gy-
venimo tiesa.

Petras Zlatkus – respublikinio 
humoristinių eilėraščių  

konkurso laureatas
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Jau 20 metų iš Vokietijos 
į Lietuvą vežame aukštos ko-
kybės išskirtinės išvaizdos 
senovinius baldus, interje-
ro detales bei aksesuarus. 
Mūsų komanda pasirengusi 
padėti Jums įgyvendinti idė-
jas, sukurti jaukų ir išskirtinį 
Jūsų namų interjerą.

aNtiKvariNiai BaLDai 
šiUOLaiKiNiO žMOGaUs 

interjere

Interjero mada, stiliai, ten-
dencijos keičiasi, tačiau kla-
sikiniai medžio masyvo bal-
dai išlaikė išbandymą laiku. Ir 
nors šis baldų stilius atkeliavo 
iš praeities, tačiau ir šiandien, 
modernaus minimalizmo epo-
choje, turi nemažą būrį gerbė-
jų visame pasaulyje. Turime 
pripažinti, kad tai baldai su iš-
liekamąja verte. Sukurti žmo-
gaus rankomis. Be to, tai ne 
masinės gamybos. Pagamin-
ti vos po kelis, o dažnu atve-
ju ir vienetiniai, ekologiški, sti-

prūs ir patvarūs, papuošti iš-
skirtinėmis detalėmis baldai, 
kurių bet kuriame baldų salo-
ne vargu ar rasite. Tokius bal-
dus ypač vertina tie, kurie tiki, 
kad namų baldai turi būti ne 
tik funkcionalūs, bet ir kurian-
tys jaukumą, savitą namų dva-
sią. Būtent baldai ir yra mūsų 
namų stiliaus ašis, apie kurią 
sukasi visos kitos interjero de-
talės. Daugelis modernių bal-
dų dizainerių ir dabar vienin-
gai tvirtina: masyvūs bei anti-
kvariniai baldai užburia ir trau-
kia savo solidžiu charakteriu ir 
charizma.

NEsENstaNtys BaLDai iš 
ĄžUOLO, riEšUtMEDžiO 

ir raUDONMEDžiO

Labiausiai perkami medžio 
masyvo baldai: lovos, spintos, 
komodos, indaujos bei valgo-
mojo stalai, pagaminti iš ąžuo-
lo, riešutmedžio ar raudonme-
džio. Šių baldų pagrindinis pri-
valumas yra jų ekologiškumas, 

stabilumas, patvarumas, ilga-
amžiškumas. Medžio masyvo 
baldai gali tarnauti kelis šim-
tus metų. Net ir vėliau medinius 
baldus galima sėkmingai res-
tauruoti ir prikelti antram gyve-
nimui.

Pastaraisiais metais medžio 
masyvo bei antikvarinių bal-
dų populiarumas ypač išaugo. 
Kaip ir kitų ekologiškų produk-
tų, taip ir natūralios medienos 
baldų, didelę paklausą lėmė vi-
suomenės sujudimas dėl gam-
tos taršos, klimato kaitos bei 
baimės dėl toksinių medžiagų, 
kurių priemaišų neretai pasi-
taiko ir balduose, pagamintuo-
se iš nenatūralių medžiagų. Iš 
tiesų, žmonės vis dažniau susi-
mąsto apie ekologiją ir pradeda 
vertinti natūralius produktus bei 
daiktus.

KLasiKiNiai vaLGOMOJO 
komplektai

Neišeinantys iš mados me-
džio masyvo klasikiniai valgo-
mojo komplektai sukuria jaukią 
vietą jūsų namuose: čia mėgs-
ta susirinkti visi šeimos nariai 
po darbų, maloniai leidžia lai-
ką vakarieniaudami ir besišne-
kučiuodami. Valgymas yra ritu-
alas, kada norisi atsipalaiduo-
ti, gerai praleisti laiką, pama-
tyti prie stalo mylimus žmones, 
pasidžiaugti skaniu maistu. Me-
džio masyvo valgomojo kom-
plektai padeda sukurti jauku-
mu dvelkiančią nuotaiką. Be to, 
valgomasis yra ir mūsų namų 
reprezentacinė zona. Ne veltui 
solidūs gamintojai, reklamuo-
dami baldus, labai dažnai ak-

centuoja didelį valgomojo stalą.

interjero tendencija 
– MasyvUs MEDis. 

nebijokime 
EKsPEriMENtUOti

Įvairių medžiagų, detalių ir 
stilių deriniai sukuria šiuolaikiš-
ką pojūtį. Žmonės, mėgstantys 
ekstravaganciją ir drąsius in-
terjero sprendimus, sėkmingai 
derina medžio masyvo baldus 
su pagamintais iš odos, plasti-
ko ar metalo baldais. Prie ma-
syvaus medžio valgomojo sta-
lo puikiai tiks ekstravagantiškų 
formų plastikinės kėdės. Odi-

nis svetainės komplektas kartu 
su medžio masyvo baldais ga-
rantuos stilingą duetą. Savitu-
mo suteikia ir daugybę funkcijų 
atlieka “vienišas” angliško sti-
liaus nedidelis krėslas, pastaty-
tas kur nors atokiai, toliau nuo 
kitų baldų.

Eksperimentuokime, kurki-
me savitą, jaukumu ir šiluma 
alsuojantį interjerą. Pabrėžki-
me savo individualų stilių. Ne-
bijokime kontrastų, jie interjerui 
suteikia ekspresijos ir netikėtų 
spalvų. Vis dėlto, jei nesate ti-
kri dėl savo idėjų, profesionalus 
dizaineris ir jo konsultacija nie-
kada nepamaišys.

Laiko patikrinta klasika:  
padės sukurti jaukius, stilingus ir širdžiai mielus namus

Lyderiai – medžio masyvo baldai

Interneto svetainėje www.naudotibaldai.net rasite platų 
medžio masyvo baldų pasirinkimą. Siūlome įsigyti kokybiš-
kus, patvarius ir stilingus baldus.

Mūsų įmonė sulaukė klientų dėmesio ne tik dėl itin origina-
lios produkcijos, kokybiško darbo bei ilgametės patirties, bet 
ir dėl nuoširdaus, tiesioginio bendradarbiavimo bei atsakin-
go požiūrio į klientą: suteiksime ne tik konsultaciją, susijusią 
su baldais ir interjeru, bet ir pristatysime Jūsų išsirinktą bal-
dą Jums patogiu laiku tiesiai į namus.

Mus rasite adresu: Rambyno g. 25 (šalia „Senukų“ PC), Jo-
navoje.                   Užs. Nr. 47

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

2016 metų Lietuvos sms-
credit.lt A lygos čempionato 
debiutantas Jonavos futbo-
lo klubas “Lietava“ (treneriai 
Robertas Poškus, Marius Be-
zykornovas, Paulius Ragaus-
kas) praėjusį šeštadienį Kau-
no Nacionalinės futbolo aka-
demijos (NFA) dirbtinės dan-
gos stadione pabaigė pirmo-
jo rato kovas. Septintojo turo 
mače jonaviečiai susitiko su 
Kauno FK „Stumbras“ klubu, 
kuris iki šio susitikimo turėjo 
vos vieną pergalę.

Pirmąjį ratą Jonavos futbo-
lininkai baigė nesėkmingu žai-
dimu prieš paskutinėje vietoje 
buvusius kauniečius. Pastaruo-
ju metu ši komanda savo sudėtį 
papildė ne tik naujais žaidėjais, 
bet ir treneriu iš užsienio. 

Šiame mače „Lietavos“ eki-
pos žaidėjai taip ir nerado ben-
dros tarpusavio kalbos aikštelė-
je. 20 min. praleidę įvartį, jona-
viečiai, prasidėjus antrajai žaidi-
mo pusei, turėjo vieną realiausių 
progų pasižymėti: Tomas Sala-
manavičius kamuolį kirto į var-

žovų vartų skersinį. Ataką re-
zultatyviai užbaigti dar stengėsi 
ir Laurynas Stonkus, bet kovo-
je su aikštės šeimininkų žaidėju 
nieko nepešė. 

Po kelių keitimų abejose ko-
mandose, 76 min. Kauno ko-
mandos žaidėjai surengė grei-
tą ataką, kurios metu nese-
niai aikštelėje pasirodęs Neri-
jus Mačiulis pabėgo nuo jona-
viečių gynėjų ir padvigubino re-
zultatą. Vėlesnės pastangos pa-
keisti mačo rezultatą „Lietavos“ 
futbolininkams nepavyko, rung-
tynės buvo pralaimėtos rezulta-
tu 0:2 (0:1). Susitikime ketvirtą-
ją geltoną kortelę „užsidirbo“ gy-
nėjas Aleksandar Susnjar, ku-
ris šio trečiadienio (balandžio 20 
d.) rungtynes Marijampolėje pri-
valėjo praleisti.

„Lietava“ sudėtis – Giedrius 
Kvedaras, Aleksandar Susn-
jar, Julius Aleksandravičius, 
Valdemar Borovskij, Artū-
ras Rocys (nuo 73 min. Arnas 
Paškevičius), Martynas Dūda, 
Savio Magala Nsereko (nuo 
65 min. Marius Ganusaus-
kas), Tomas Salamanavičius 

(nuo 82 min. Vladyslav Cher-
nyakov), Tadas Eliošius, Do-
minykas Galkevičius, Laury-
nas Stonkus.

Kitose septintojo turo rungty-
nėse po trijų nesėkmingų rung-
tynių reabilitavosi čempionas 
Vilniaus FK „Žalgiris“, 3:0 įvei-
kęs savo bendravardį - Kauno 
„Kauno Žalgiris“ klubą. Prie trijų 
nutolusių komandų prisijungė ir 
Marijampolės FK „Sūduva“, 2:1 
įveikęs Utenos „Utenį“. Lyderių 
dvikovoje FK „Trakai“ 2:0 įveikė 
Klaipėdos FK „Atlantą“.

Rezultatyviausių žaidėjų są-
raše pirmauja Bahrudin Ata-
jic („Žalgiris“), Maksim Maksi-
mov („Atlantas“) ir Nerijus Vals-
kis („Trakai) - po 4, Dominykas 
Galkevičius („Lietava“), Mama-
dou Mbodji („Žalgiris“), Abdoula 
Sylla („Atlantas“) ir Rokas Kru-
šnauskas („Kauno Žalgiris“) – 
po 3 įvarčius.

Balandžio 26 d., antradienį, 
FK „Lietava“ pagaliau įžengs į 
Jonavos KKSC stadiono aikš-
tę ir nuo 18.00 val. žais su Ute-
nos „Utenis“ klubu.

Pirmasis ratas baigtas 
pralaimėjimu Kaune

1.“Trakai“ 7 6 0 1 11-4 18
2.“Žalgiris“ 7 5 1 1 18-9 16
3.“Atlantas“ 7 5 0 2 9-5 15
4.“Sūduva“ 7 3 2 2 11-11 11
5.“LIETAVA“ 7 1 3 3 6-9 6
6.“Stumbras“ 7 2 0 5 11-16 6
7.“Kauno Žalgiris“ 7 1 2 4 9-16 5
8.“Utenis“ 7 1 0 6 4-9 3

Po šių rungtynių smscredit.lt A lygos turnyrinė lentelė atro-
do taip (vieta, komandos, rungtynių skaičius, pergalės, lygio-
sios, pralaimėjimai, įmušti-praleisti įvarčiai, taškai):

2015-2016 metų Nacionali-
nė krepšinio lygoje (NKL) įvy-
ko didžiausia šio sezono sen-
sacija - vos dešimtąją vietą re-
guliariajame sezone užėmęs 
Kęstučio Naruševičiaus treni-
ruojamas Jonavos „Petroche-
ma-Dextera“ klubas pateko 
į finalinio ketverto varžybas. 
Pakeliui į finalus jonaviečiai 
nukovė solidžiai reguliariaja-
me sezone rungtyniavusius 
ir antroje pozicijoje buvusius 
Šakių „Vytis“ krepšininkus. 

Serijoje iki trijų pergalių Jo-
navos krepšininkai atsiliko 1:2, 
tačiau savo aikštelėje sugebėjo 
įveikti varžovus (71:69) bei išly-
ginti serijos rezultatą (2:2). 

Lemiamos šių komandų 
penktosios ketvirtfinalio rungty-
nės vyko Šakiuose. Aišku, pa-
gal sezono rezultatus, favoritais 
buvo „Vyčio“ klubas, tačiau jo-
naviečiai paneigė teorijas, kad 
dešimtą vietą užėmusi komanda 
neturi vilčių taip toli nukeliauti.

Nepaisant pirmųjų susitiki-
mo minučių, kai aikštelės šeimi-
ninkai buvo priekyje 7:5, Jona-
vos krepšininkai persvėrė rezul-
tatą ir ėmė dominuoti aikštelėje. 
Jų pranašumas antrojo kėlinio 
viduryje išaugo net iki dešimties 
taškų (33:23). Tuo metu tritaškį 
švystelėjo vidurio puolėjas Hen-
rikas Vorotnikovas, taškus su 
varžovų pražangomis rinko Lu-
kas Grabauskas. Tačiau „Vyčio“ 
ekipa rankų nenuleido ir ėmėsi 
lyderio veiksmų, kad pateisintų 
reguliaraus sezono rezultatus. 

Skirtumas vienu metu sumažė-
jo iki minimumo (37:36).

Po didžiosios pertraukos vėl 
ėmė kartotis pirmosios rungty-
nių dalies scenarijus. Jonavie-
čiai, padirbėję gynyboje, puoli-
me buvo rezultatyvūs: Vytauto 
Kružiko tolima „bomba“ bei ei-
liniai H. Vorotnikovo taškai su-
grąžino turėtą 10 taškų persva-
rą (48:38), o L. Grabausko me-
timas švieslentėje parodė di-
džiausią 12 taškų pranašumą 
(50:38). Pakvipo sensacija. 

Kaip trečiojo kėlinio pabaigo-
je, taip ir ketvirtajame, Jonavos 
komandos pranašumas ėmė 
svyruoti, bet lūžis įvyko mačui 
besibaigiant. Paskutinėmis mi-
nutėmis „Petrochema-Dextera“ 
krepšininkų metimai vis skrie-
jo pro šalį, o iki susitikimo pa-
baigos likus pusantros minutės 
Igno Vaitkaus dvitaškis po labai 
ilgos pertraukos leido pirmau-
ti šeimininkams (69:70). Emoci-
jos „užvirė“ likus 11 sek., kai var-
žovai įsiveržė į priekį vienu taš-
ku 71:72. Po trenerio K. Naru-
ševičiaus paprašytos minutinės 
pertraukėlės Tadas Sebežiovas 
pademonstravo patirties bei šal-
takraujiškumo derinuką ir patai-
kė labai svarbų metimą. Likus 
2,4 sek. Jonavos klubas pirma-
vo 73:72 (18:15, 21:21, 16:13, 
18:23). Aikštės šeimininkams iš-
sigelbėti nepavyko. Pergalė!

„Vytis“ – Ignas Vaitkus – 
19 (metimai 9/17), Karolis Bru-
sokas – 17 (baudos 7/10), Do-

NKL sensacija: „Petrochema-
Dextera“ finaliniame ketverte

Nukelta į 5 psl.
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Naujos spalvos, gaivūs 
kvapai, netikėti deriniai, mie-
los smulkmenos ir pūkuotas 
švelnumas – tokias malonias 
permainas namuose šį pa-
vasarį rekomenduoja Kauno 
prekybos ir pramogų centro 
„Akropolis“ parduotuvių at-
stovės.

Pavasaris žydi virtuvė-
je. „Virtuvė, kurioje praleidžia-
me pakankamai daug laiko, 
taip pat gali virsti nuotaikinga ir 
pavasariška vieta. Nauji pries-
konių vazonėliai ant palangės, 
keli nauji, praktiški, augalų for-
mas atkartojantys maisto gami-
nimo įrankiai – ir virtuvė pražys-
ta gėlėmis, grįžta įkvėpimas ga-
minti“, –  tikina „Im Deco“ par-
duotuvių tinklo vadovė Kristina 
Aleknienė.

Apsisiausti švelnumu. Pa-
vasario vakarą leidžiant kieme, 
balkone ir namuose prie ati-
darytų langų nepamainomas 
draugas – švelnus, minkštos 
faktūros medvilninis apklotas. 
Jis gali ne tik šildyti, bet ir tap-
ti interjero puošmena. Pasak K. 
Aleknienės, naujoje kolekcijoje 
vyrauja gaivios ir pastelinės ap-
klotų spalvos.

Susitvarkykime! „Pavasa-
rį mus aplanko poreikis įves-
ti tvarką netvarkoje: susitvarky-
ti drabužinę, asmeninių daiktų, 
papuošalų stalčius. Tai pada-
rę jaučiame malonų atsinaujini-
mo jausmą. Naujoje kolekcijoje 
gausu ilgam tvarką užtikrinan-
čių sprendimų: dėžučių kosme-
tikai ar smulkiems daiktams, 
stalčiukų, dedamų į komodos – 
spintos stalčių“, – sako pašne-
kovė.

Tarp rožinės ir mėlynos. 
„Im Deco“ atstovės teigimu, šį 
sezoną į interjerą įsiveržia nau-
jos spalvos – nuo jūros, dan-
gaus, ryto aušros iki pilkšvų va-
karo sutemų, nuo šiltos rožinio 
kvarco iki ramios mėlynos. Šias 
spalvas lengva derinti tiek kon-
trasto principu, tiek atspalviais. 

NUOtaiKĄ KUria 
aKsEsUarai 

Mielos smulkios detalės. 
„Pavasarį daugeliui kyla noras 
atnaujinti interjerą. Siūlome na-
mus atnaujinti ryškių spalvų ir 
įdomių formų aksesuarais ir de-
talėmis, interjerui suteikiančių 
jausmingumo ir individualumo. 
Tai gali būti originalaus dizai-
no vaza, maža dėžutė mieloms 
smulkmenoms, naujas veidro-
dis, nuotraukos rėmelis, nauji 
indai“, – tikina „Alan Deko“ ats-
tovė Jolanta Levinaitė.

Nauji deriniai. Pasak pa-
šnekovės, šį pavasarį nereikia 

bijoti eksperimentuoti ir interje-
re derinti skirtingus stilius, spal-
vas. „Prie interjere vyraujančių 
natūralių  gamtos spalvų siūlo-
me ryškias detales, pvz., ryš-
kiaspalves ir stilingas vazas, 
suteikiančias namams gyvumo, 
o prie drąsaus ir ryškaus inter-
jero – neutralių spalvų pledus, 
pagalvėles, šviestuvus. Inter-
jerą pakeičia ir įvairių faktūrų ir 
spalvų kilimai“, – pastebi J. Le-
vinaitė.

Visi į lauką! Kad pavasariš-
kai jauki nuotaika vyrautų ne tik 
namuose, bet ir už namų sienų, 
pašnekovė pataria pasirūpinti 
dailiais lauko baldais – staliuku 
su kėdėmis ar supamuoju krės-
lu – ir spalvingomis vejų, gėly-
nų dekoracijomis. 

GaivUs ir saLDUs 
Pavasaris

Citrusai ir gėlės. Bendro-
vės „Kristiana“, Lietuvoje ats-
tovaujančios prekių ženklui 
„Durance“, generalinė direkto-
rė Virginija Godelaitienė teigia, 
kad pavasarį greičiau pajusti 

namuose padės gaivūs namų 
kvapai. Tai – rožinio greipfru-
to, jūros gaivos, verbenos, bal-
tosios arbatos, pavasarinių ži-
buoklių, vyšnių žiedų, ramunių, 
aguonų, alyvų aromatai. Šių rū-
šių namų kvapų galima įsigy-
ti neseniai Kauno „Akropolyje“ 
duris atvėrusiame „Durance“ 
butike. 

Lietingiems vakarams – 
kvapni žvakė. „Neretai lietin-
gais ir vėsiais pavasario vaka-
rais tesinori susisupti į antklo-
dę ir mėgautis karštu puodeliu 
arbatos. Tokį vakarą jaukumą 
namuose gali sukurti Provanso 
aromatais kvepianti žvakė. Ši-
lumos įspūdį sustiprins medvil-
nės ar verstos odos žvakių aro-
matai“, – sako V. Godelaitienė.

Vaisiais kvepianti spinta. 
Pasak V. Godelaitienės, pava-
sarišką nuotaiką padės sukurti 
ir cukriniais vaisiais ar aguono-
mis kvepiantys drabužiai, spin-
ta. Šių kvapų šaltiniu gali tapti 
kvapnūs vokeliai, skirti kvėpin-
ti namams, spintoms ar lagami-
nams. 

Užs. Nr. 46

10 idėjų, kaip į namus greičiau 
prisikviesti pavasarį

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

AKCIJA!!!
MAMOS DIENOS PROGA – 20% NUOLAIDA

ILGALAIKIO MAKIAŽO PROCEDŪROMS!

MARINA 8 644 41117
JONAVA

SERGANTIEMS ALOPECIJA-
ANTAKIŲ MICROBLADING PROCEDŪRA-

NEMOKAMAI

minykas Domarkas – 12 (tri-
taškiai 2/3).

„Petrochema-Dextera“ – 
Henrikas Vorotnikovas – 22 
(baudos 2/2, tritaškiai 2/2, dvi-
taškiai 7/13), Tadas Sebežio-
vas – 14 (baudos 4/4, metimai 
5/12), Lukas Grabauskas – 11 
(baudos 5/6).

Kitose ketvirtfinalio penk-
tosiose rungtynėse „Palanga“ 
savo aikštelėje 75:63 įveikė 

Vilniaus „Perlas-MRU“ klubą ir 
pateko į finalo ketverto varžy-
bas. 

Finalinio ketverto varžy-
bos vyks balandžio 23-24 die-
nomis Palangos arenoje. Jo-
navos „Petrochema-Dexte-
ra“ pusfinalyje žais su Kauno 
„Žalgiris-2“ klubu (15.00 val.). 
Kitame pusfinalyje Marijampo-
lės „Sūduva-Mantinga“ grumsis 
su „Palanga“ ekipa. Laimėjusios 
ekipos balandžio 24 d. varžysis 
finale.

Nauja kosmetikos parduotuvė Jonavoje!
Čia rasite įvairios užsienio ir lietuviškos kosmetikos, plaukų ir kūno  

priežiūros priemonių, parfumerijos, kvepalų, papuošalų... 
Lauksime Jūsų J. Ralio g. 9-3

NKL sensacija: „Petrochema-
Dextera“ finaliniame ketverte

Atkelta iš 4 psl.

Jonavos rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojai kartu su 
žolininku, „Žolinčių akade-
mijos“ viceprezidentu Mariu-
mi Lasinsku apsilankė septy-
niose rajono seniūnijose. Pa-
grindinis šių susitikimų tiks-
las buvo akcentuoti žmogaus 
indėlio svarbą puoselėjant 
savo sveikatą, pateikti nau-
dingos prevencinės informa-
cijos.

M. Lasinskas gyventojus su-
pažindino su šalia mūsų au-
gančiomis (ir nieko nekainuo-
jančiomis!) pirmosiomis pava-
sario vaistažolėmis (ir maistu, ir 
vaistais), jų poveikiu bei nauda 
organizmui, pateikė praktinius 
patarimus, receptus, kaip jas 
panaudoti savo sveikatos sti-
prinimui, skatino saugoti gamtą 
kaip vieną iš pagrindinių ir ne-

įkainojamų mūsų sveikatos bei 
energijos šaltinių.

Visuomenės sveikatos biuro 
stiprinimo specialistė Rūta Pu-
gačiauskienė kalbėjo apie al-
koholio žalą organizmui ir vi-
suomenei, pateikė detalią in-
formaciją apie įstaigas, teikian-
čias pagalbą norintiems atsi-
sakyti alkoholio vartojimo. Taip 
pat informavo apie pagrindines 
tuberkuliozės profilaktikos prie-
mones, skatino gyventojus ak-
tyviau dalyvauti profilaktinėse 
sveikatos patikrose. Vykdyda-
ma traumų prevenciją ir siekda-
ma užtikrinti matomumą tamsiu 
paros metu, kiekvienam rengi-
nio dalyviui įteikė šviesą atspin-
dinčius krepšius. 

Modesta Bartošienė
Jonavos visuomenės 

sveikatos biuro specialistė,
pavaduojanti direktorių

„svEiKatOs tUras“ aPLaNKĖ 7 sENiūNiJas

Sveikata ir grožis
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NUO GEGUžĖs 1 D. KEisis PriEMiEstiNiO 
MaršrUtO JONava - KaUNas EisMO 

tvarKarašČiai

Nuo šių metų gegužės 1 d. keičiasi vietinio (priemies-
tinio) reguliaraus susisiekimo autobuso maršruto „Jona-
va – Kaunas“ darbo dienų, šeštadienių ir sekmadienių eis-
mo tvarkaraščiai. Eismo tvarkaraščiai koreguoti atsižvel-
gus į tai, kad Jonavos rajono savivaldybė nebepratęs Vi-
suomenės aptarnavimo vietinio reguliaraus susisiekimo 
kelių transportu sutarties su UAB „Žilija“**.

Iš Jonavos autobusų stoties į Kauną autobusai išvyks

Darbo dienomis:
iš 1 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
5:05; 5:35; 6:00; 6:40; 7:00; 7:15; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 

9:05; 9:30; 9:55; 10:25; 10:55; 11:45; 12:20; 12:30 (per Užu-
salius); 12:55; 13:20; 13:40; 14:05; 14:50; 15:05; 16:05; 
16:40; 17:15; 18:10; 18:30; 19:05; 19:40; 20:20; 21:20.

iš 11 išvykimo aikštelės (su 9 sustojimais*):
6:03 (nuo st. „Vingis“); 6:55; 7:55; 11:15; 14:30; 15:30; 

17:40. 

Šeštadieniais:
iš 1 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
5:05; 6:45; 7:35; 9:00; 9:35; 10:25; 11:15; 12:20; 12:40; 

13:20; 14:05; 14:30; 15:20; 15:50; 16:20; 16:45; 17:10; 
17:40; 18:10; 18:50; 19:40; 21:20.

 
iš 11 išvykimo aikštelės (su 9 sustojimais*):
7:10; 8:20; 11:40; 13:40; 15:00. 

Sekmadieniais:
iš 1 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
6:45; 7:35; 8:55; 9:35; 10:25; 11:40; 12:25; 13:25; 14:05; 

14:35; 15:00; 15:30; 16:10; 16:40; 17:10; 17:55; 18:30; 
19:30; 21:20.

Iš laikinosios Kauno autobusų stoties (Griunvaldo g.) į 
Jonavą autobusai išvyks:

Darbo dienomis:
iš 20 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
6:00; 6:45; 7:05; 7:15 (per Užusalius); 7:40; 8:05; 8:20; 

8:45; 9:10; 9:30; 9:45; 10:05; 10:30; 10:55; 11:25; 12:05; 
12:45; 13:20; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:15; 15:50; 16:15; 
17:10; 17:45; 18:35; 19:10; 19:35; 20:10; 20:40; 21:20; 22:15.

iš 20 išvykimo aikštelės (su 9 sustojimais*):
7:50; 9:00; 12:20; 15:40; 16:45; 18:15.

Šeštadieniais:
iš 20 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
6:05; 7:50; 9:00; 10:10; 10:50; 11:35; 12:15; 12:45; 

13:20; 13:50; 14:25; 15:15; 15:40; 16:20; 16:50; 17:50; 
18:15; 18:40; 19:10; 19:50; 20:45; 22:15.

iš 20 išvykimo aikštelės (su 9 sustojimais*):
8:20; 9:35; 14:50; 16:00; 17:20. 

Sekmadieniais:
iš 20 išvykimo aikštelės (su 23 sustojimais):
7:45; 8:50; 10:00; 10:45; 11:40; 12:40; 13:35; 14:25; 

15:10; 15:35; 16:00; 16:30; 17:15; 17:45; 18:20; 19:05; 
19:45; 20:45; 22:15.

Pastabos:
* - 9 sustojimai: Jonavos AS, Centras, Išorai, Karmė-

lava II, Karmėlava I, Murava, Mituvos g., Utenos g., Kau-
no AS;

 ** - vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 
maršrutiniai taksi, maršrutu Jonava - Kaunas, aptarnau-
jami UAB „Žilija“, nuo 2016 m. gegužės 1 d. nebevažiuos. 

Užs. Nr.48

MOKĖJiMų Už šiLUMĄ aNaLiZĖ JONavOs MiEstO DaUGiaBUČiUOsE 
GyvENaMUOsiUOsE NaMUOsE 2016 M. KOvO MĖN.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 49

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 0,74 €/m²
 Renovuotų  namų – 0,47 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra 2,1°C
Dienolaipsniai 493
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 52,10 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

vnt. MWh/m² €/m²
I. Daugiabučiai suvar-
tojantys mažiausiai ši-
lumos (naujos staty-
bos, renovuoti namai)

1 ŽEMAITĖS G. 11 24 0,00411 0,20
2 LIETAVOS G. 31 20 0,00483 0,22
3 KOSMONAUTŲ G. 4 45 0,00486 0,28
4 BIRUTĖS G. 8 60 0,00523 0,29
5 CHEMIKŲ G. 104 45 0,00545 0,29

II. Daugiabučiai su-
vartojantys mažai 
arba vidutiniškai šilu-
mos 
 

1 CHEMIKŲ G. 112 30 0,00908 0,48
2 A.KULVIEČIO G. 16 45 0,01053 0,50
3 ŽALIOJI G. 6 50 0,01069 0,51
4 CHEMIKŲ G. 80 30 0,01069 0,53
5 SODŲ G. 50A 100 0,01079 0,56

III. Daugiabučiai su-
vartojantys daug šilu-
mos (senos statybos, 
nerenovuoti namai)

1 LIETAVOS G. 43 20 0,01507 0,81
2 CHEMIKŲ G. 45 45 0,01514 0,81
3 PILIAKALNIO G. 6 45 0,01557 0,81
4 VASARIO 16-OSIOS G. 15 45 0,01574 0,82
5 VILTIES G. 31 45 0,01577 0,82

IV. Daugiabučiai su-
vartojantys labai daug 
šilumos (l. prastos ši-
luminės izoliacijos na-
mai)

1 CHEMIKŲ G. 8 48 0,01762 1,06
2 ŽEIMIŲ G. 26 7 0,01874 1,08
3 CHEMIKŲ G. 32 40 0,02012 1,14
4 MOKYKLOS G. 10 50 0,02052 1,20
5 MIŠKININKŲ G. 11 9 0,02339 1,24

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,

Kauno 1-oji advokatų  
kontora „Lignugaris,  

Liutkevičius ir partneriai“
Konsultuoja įvairiais  

teisės klausimais
Rengia dokumentus

Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11, 

Jonava
Tel. 8- 611 17957

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE.

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8 678 25799

UAB „Joneda“ nekilnojamojo turto brokerės
Inga  
Šakalienė
Tel.: 54607,
8-655 54404

Jurgita  
Jonaitė
Tel.: 54607,
8-612 11896

Darbo laikas:  
I – IV 8 – 17 val. V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt Joneda

šiUO MEtU UaB „JONEDa“ 
siūLO išsiriNKti 

PirKti iš DaUGiaU NEi 
60 nekilnojamojo 

tUrtO OBJEKtų. 
visa iNFOrMaCiJa 
aPiE ParDUODaMĄ 

NEKiLNOJaMĄJį tUrtĄ 
(nt) www.joneda.lt

NAUJAUSI OBJEKTAI – DAR 
NEBUVę REKLAMOJE! 

Siūlome pirkti!

1,5 kamb. butą J.Ralio g. (5 
a. renovuotas namas, V a., ben-
dr. pl. 35 m², virtuvės pl. 5,2 m², 
kambarių pl. 7,9 m² ir 15 m², WC 
ir vonia atskirai, plastikiniai lan-
gai, šarvuotos durys. Butas vidi-
nis (langai į Neries pusę), šiltas. 
Renovacijos įmokos sumokėtos. 
Be balkono. Namas yra labai ge-
roje miesto dalyje - centre. Pa-
togus susisiekimas. Rami vieta, 
šalia teka Neries upė. Tvarkin-
gi kaimynai). Kaina: 10000 Eur. 
Tel. 8 655 54404; 54607

2 kamb. butą Chemikų g.(5 
a. mūr. namas, 1989 m. statybos, 
1,5 a., bendr.pl. 48,25 m², virtu-
vės pl. 8 m², kambariai 11,4 m² ir 
17,8 m², koridorius 6,5 m², vonia 
3,6 m². WC ir vonia atskirai, iškli-
juoti plytelėmis, įstiklintas balko-
nas, sudėti plastikiniai langai, šar-
vuotos durys. Bute pakeisti vamz-
dynai, grindys - parketas. Ramūs, 
tvarkingi kaimynai. Namas ant 
šlaito, netoli tvenkinių. Kiemas 
galinis). Kaina 19900 Eur. Tel. 8 
655 54404; 54607

4 kamb. butą Girelės g. 
(tvarkingas, erdvus, šviesus 4 
kambarių butas (sujungti du 1 
ir 2 kambarių butai). Mūrinis 4 
aukštų namas, renovuojamas. 
Butas yra II aukšte. Bendras pl. 
83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kam-
barių pl. 8,4 m²; 14 m²; 16 m² 
ir 16,2 m². WC ir vonia atskirai 
(WC patalpoje yra dušo kabina, 
vonioje – elektrinis vandens šil-
dytuvas). Yra didelis balkonas 
per du kambarius. Kitas balko-
nas sujungtas su kambariu, ap-
šiltintas. Bute sudėti kokybiški 
mediniai langai, šarvuotos du-

rys, laminuotos grindys, medi-
nės vidaus durys. Pakeista san-
technika, elektros instaliacija, 
yra kondicionierius, signalizaci-
ja. WC ir vonia išklijuota plytelė-
mis, du kambarius puošia foto-
tapetai. Butas šiltas, maži šildy-
mo mokesčiai. Parduodamas su 
dalimi baldų ir buitine technika. 
Tvarkinga, švari laiptinė, ramūs 
ir draugiški kaimynai, erdvus 
kiemas. Yra galimybė kartu pirk-
ti garažą, kuris yra ~70 metrų 
atstumu nuo namo. Buto kaina 
40000 Eur. Garažo kaina 4000 
Eur. Tel. 8 655 54404; 54607

Gyvenamąjį namą su 22 a 
namų valdos žemės sklypu Miš-
ko g., Išorų kaime, Jonavos rajo-
ne. 1972 m. statybos, rekonstruo-
tas 1996 m. Namas vieno aukšto, 
mūrinis, apkaltas dailylentėmis, 
naujai pakeista stogo danga, lan-
gai plastikiniai. Bendr.pl. 72 m²; 
trys kambariai: 10 m², 17 m² ir 13 
m², virtuvė 12,4 m², katilinė, san-
dėliukas, veranda. Šildymas kieto 
kuro krosnimi (centrinis), vanden-
tiekis. Yra rūsys, ūkinis pastatas – 
60 m². Aplinka apželdinta ir apso-
dinta dekoratyviniais augalais bei 
nemažai vaismedžių. Kiemas di-
delis ir erdvus. Sklypą nuo ga-
tvės skiria aukštų tujų tvora. Kai-
na 45000 Eur. Tel. 8 655 54404; 
54607

Sodybą Kisieliškių k., Dumsių 
sen. (medinis, rąstų namas, ap-
šiltintas, dengtas medinėmis dai-
lylentėmis, bendr. plotas 40 m², 
kamb.pl. 23 m², virtuvės pl. 13 m², 
veranda, sandėliukas, šildymas 
kietuoju kuru, krosnimi. Keturi ūki-

niai pastatai (9 m², 21 m², 15 m² 
ir 54 m²), tvartas – 32 m², daržinė 
– 63 m², lauko virtuvėlė su rūsiu 
– 36 m². Pirtis, kiemo rūsys. Pa-
ruošta vieta šiltnamiui (išbetonuo-
ti pamatai). 1,68 ha žemės skly-
pas (1,1 ha žemės ūkio ir 0.3 ha 
miško). Graži, rami vieta gamtos 
prieglobstyje, gausiai derantys 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, aviety-
nas. Sklypo teritorijoje yra tvenki-
nys, o už poros metrų teka upe-
lis. Apie 5 kilometrai nuo Jonavos 
miesto). Kaina 25000 Eur. Tel. 8 
655 54404; 54607

Sklypą 89 a žemės ūkio pa-
skirties Išorų kaime, prie ke-
lio Jonava-Kaunas. Sklypas yra 
geroje vietoje, patogus privažia-
vimas. Kaina 40050 Eur. Tel. 8 
655 54404; 54607

Sodą s/b „Draugystė“, Aronijų 
g. (3 a žemės sklypas, pusė na-
melio, šiltnamis. Sklypas tvarkin-
gas, aptvertas, kampinis). Kai-
na 2900 Eur. Tel.: 8 655 54404; 
54607

Sodą s/b "Pušaitė" (5,75 a 
žemės sklypas, mūrinis name-
lis su mansarda ir rūsiu (11 m²), 
bendr. pl. 36,05 m², mansarda 
11,68 m², kambarys 11,09 m², 
virtuvė 6,36 m², veranda 5,39 
m², sandėliukas 1,53 m². Na-
melis šildomas kieto kuro kros-
nimi. Yra elektra, šulinys, šiltna-
mis. Kaina 11000 Eur. Tel. 8 655 
54404; 54607

Sodą s/b „Draugystė“ (6 a že-
mės sklypas, mūrinis, nebaigtas 
įrengti namas 120 m², elektra, 
šulinys). Kaina 38000 Eur. Tel. 8 
655 54404; 54607
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Jonavos kultūros centro naujienos
„PrEstO“ - „siDaBriNių BaLsų“ LaUrEatas

Lietuvos liaudies kultūros centras kas ketveri metai organizuo-
ja respublikinį solistų ir vokalinių ansamblių konkursą „Sidabriniai 
balsai“.

Regioniniame ture, vykusiame Kėdainiuose, Jonavos kultū-
ros centro moterų vokalinis ansamblis „Presto“ (vadovė Solveiga 
Maslauskaitė) tarp daugiau nei 20-ies vokalinių ansamblių pelnė I 
laipsnio diplomą ir įgijo teisę dalyvauti respublikiniame ture Vilniu-
je, Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Kolektyvus vertino autoritetinga komisija: Lietuvos liaudies kul-
tūros centro muzikos poskyrio vyriausioji specialistė Aurelija An-
drejauskaitė, choro dirigentas, kompozitorius, aranžuočių vokali-
niams ansambliams bei chorams autorius Artūras Novikas, cho-
ro dirigentas, dainininkas, pedagogas Dainius Puišys ir choro diri-
gentas Kastytis Barisas. 

vOKaLiNĖ GrUPĖ „GaLiM“ sĖKMiNGai PasirODĖ 
lenkijoje

Balandžio 15 d. Kuigalių kultūros centro bei Barupės mokyklos 
merginų vokalinė grupė „Galim“ (vad. Daiva Makutienė) dalyva-
vo Lietuvos - Lenkijos kultūrinių mainų programos festivalyje "Pa-
vasario pasaka Tatruose", kuris vyko Novy Targo kultūros centre 
(Lenkija). Festivalyje Lietuvos ir Lenkijos kolektyvai pristatė savo 
šalių folkloro, tautinių, šiuolaikinių šokių, estradinės dainos, instru-
mentinės muzikos koncertines programas. Lietuvai atstovavo ko-
lektyvai iš Jonavos, Klaipėdos, Kėdainių, Kretingos, Zarasų rajo-
nų bei Šiaulių miesto. Kuigalių kultūros centro kolektyvas festiva-
lio organizatorių buvo apdovanotas diplomu už puikų pasirodymą 
bei parsivežė neišdildomų įspūdžių iš apsilankymų Zakopanėje ir 
Krokuvoje. 

švEiCariJOs KULtūrOs CENtrO sOListĖs – 
tarPtaUtiNiO KONKUrsO DiPLOMaNtĖs

XII tarptautiniame populiarios dainos konkurse „Pavasario fies-
ta 2016“ Kaune tarp daugiau nei 70 solistų iš Lietuvos bei Baltijos 
šalių, suskirstytų pagal amžiaus grupes, Jonavos rajono Šveica-
rijos kultūros centro solistės tapo diplomantėmis: Karolina Krivic-
kaitė įvertinta II laipsnio diplomu, Miglė Sadauskaitė pelnė III vietą 
(vadovė Dalia Toločkienė). 

Kas? Kur? Kada?

„Tai bent“, o dar šį mėnesį vyks 
vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šo-
kio ir populiariosios vokalinės 
muzikos šventė – konkursas 
„Pabūkim ir padūkim“. 

Norime pasidžiaugti moterų 
vokalinio ansamblio „Presto“, 
vadovaujamo Solveigos Mas-
lauskaitės, sėkme ką tik vyku-
siame respublikiniame solistų 
ir vokalinių ansamblių konkur-
so „Sidabriniai balsai“ regioni-
niame ture, Kėdainiuose. Jo-
navos kultūros centro mote-
rų vokalinis ansamblis „Pres-
to“ tarp daugiau nei 20-ties vo-
kalinių ansamblių pelnė I laips-
nio diplomą ir įgijo teisę daly-
vauti respublikiniame ture, vyk-
siančiame Vilniuje, šv. Kotrynos 
bažnyčioje.

Reziumuojant galima pasa-
kyti, kad kiekvieną mėnesį Jo-
navos kultūros centro ir seniū-
nijų mėgėjų meninės veiklos 
kolektyvai vidutiniškai surengia 
iki 30 koncertų.

NOriME taPti JaUKiais 
NaMais - DarBUOtOJaMs, 

savivEiKLiNiNKaMs, 
LaNKytOJaMs

Dar kartą noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems Jonavos ra-
jono gyventojams, kurie palai-
ko mus lankydamiesi Kultūros 
centro ir filialų renginiuose, tuo 
pagerbdami kultūros darbuoto-
jus, žmones entuziastus, negai-
linčius nei sveikatos, nei laiko, 
kurį skiria jums, ir visada džiau-
giasi jus, žiūrovai, matydami. 

Dėkoju jauniems savano-
riams, padedantiems renginių 
metu vakarais, švenčių dieno-
mis aptarnauti žiūrovus rūbi-
nėje, salėje, fojė bei kitose er-
dvėse, kur reikalingos jų jaunos 
rankos ir protas.

Noriu padėkoti rajono savi-
valdybės merui Mindaugui Sin-
kevičiui, administracijos direk-
toriui Jonui Klemensui Sungai-
lai, nes pagaliau, nors sunkiai, 
bet iš mirties taško pajudėjo pa-

ruošiamieji pagrindinės salės 
kapitalinio remonto reikalai, at-
likti remonto darbai artistų kam-
bariuose, kai kuriuose kabine-
tuose, vienoje repeticijų salėje, 
taip pat mes investuojame savo 
menkas, sutaupytas lėšas į dar-
bo sąlygų pagerinimą saviems 
darbuotojams. 

Turime viltį Ruklos kultūros 
centrą iš vos ne tvarto pavers-
ti nors ir mažu, bet kultūros ir 
sveikos moralės židiniu. Savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus Jono Klemenso Sungai-
los iniciatyva, gavome lengvą-
jį automobilį, kuriuo vykstame 
į seminarus, teikiame nuolati-
nę pagalbą seniūnijų kultūros 
namams, juo pavėžėjame mini 
kolektyvus į koncertus. Rajo-
no meras pažadėjo skirti lėšų 
autobuso pirkimui, kuris mums 
reikalingas kaip žmogui oras.

Tad laukiame Jūsų, gerbia-
mi rajono žmonės, Jonavos kul-
tūros centre. Tai Jūs mums aks-
tinas ir paskata dirbti, stengtis ir 
keistis. 

Atkelta iš 3 psl.

tik kultūra plačiąja prasme  
išugdo gilią asmenybę

Praėjusį penktadienį ka-
vinėje „Svetainė“ su knyga 
„Vainikas bendraamžiams“ 
Feliksa pakvietė susipažinti 
buvusius savo kolegas peda-
gogus bei kitus bendramin-
čius ir bendraamžius, o šį ke-
tvirtadienį, balandžio 21-ąją, 
savo prisiminimų knygą pri-
statė Trečiojo amžiaus uni-
versiteto Krašto pažinimo fa-
kulteto klausytojams Jona-
vos krašto muziejaus dailės 
skyriuje. Gegužę autorė pla-
nuoja knygą pristatyti Viešo-
joje bibliotekoje plačiajai vi-
suomenei. Tai jau antroji ilga-
metės pedagogės knyga.

Kaip rašo leidinio redaktorė, 
pedagogė Danutė Stankevičie-
nė, knyga „Vainikas bendraam-
žiams“ – patyrusios pedagogės 
prisiminimų, miniatiūrų, istorinių 
faktų, pastebėjimų ir palyginimų 

rinkinys. Mėginimas papasako-
ti, kas išgyventa, matyta, pro-
tu suvokta. Jonavos I vidurinės 
mokyklos abiturientų, mokyto-
jų prisiminimai apie pokario, vė-
lesnius, brežnevinius laikus – 
tai jokiuose istoriniuose doku-
mentuose neužfiksuota auten-
tiška, nevadovėlinė istorija.

„Naujoji jonavietės pedago-
gės F. Žentelienės knyga gra-
žiai papildo staiga lyg iš gau-
sybės rago pabirusius leidinius 
apie Jonavos kraštą, patrau-
kliu publicistiniu stiliumi įsiterpia 
į mokslinės terminologijos priso-
drintas monografijas. Ypač laiku 
užpildomos prieškario ir poka-
rio krašto švietimo istorijos „bal-
tosios dėmės“, kurios po dešim-
tmečio kito taptų nežinomybe.

Turbūt didžiausia leidinio 
vertybė – autentiškas pasakoji-
mas, pragaištin šuoliuojančio ir 
neretai pėdsakų nepaliekančio 

laiko sustabdymas. Tai, many-
čiau, graži dovana visos šalies 
edukologijos istorijai“, - knygos 
anotacijoje pastebi, kaip sako 
pati autorė, buvęs didžiausias 
patarėjas, rašant tiek pirmąją, 
tiek antrąją knygą, žurnalistas 
Marius Glinskas.

„vainikas bendraamžiams“ – dar viena 
Feliksos žentelienės knyga

JONavOs KraštO MUZiEJUs
ParODOs 

Iki gegužės 3 d. Romualdo Vait-
kaus paroda „Fotografijos“ (Dailės 
skyriuje). 

25 d. - gegužės 5 d. Specialio-
sios pedagogės, logopedės Vidos 
Miškinienės ir Karmėlavos B. Bura-
čo gimnazijos 4-7 kl. mokinių rieši-
nių paroda „Pilka juoda“ (Dailės 
skyriuje).

edUkacija
Visą mėnesį edukacinės valan-

dėlės moksleiviams: „Paukščių su-
grįžtuvės“, „Gyvūnų namai gamtoje“. 
Būtina registracija tel. (8 349) 51446.

Edukaciniai užsiėmimai 8-12 kl. 
moksleiviams: „Pynimas iš laikraš-
čių“, „Šeimos vertė“. Būtina regis-
tracija tel. (8 349) 53388.
Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

JONavOs KULtūrOs CENtras
rENGiNiai, sKirti MOtiNOs 

dienai
Balandžio 29 d. 17 val. – akcija 

„Aš piešiu Mamą“ (Meno galerija).
17.30 val. – rodomas videofil-

mas „Mamytėms – vaikai ir ne tik 
jie...“ (Fojė ir Didžioji salė).

18 val. – teatralizuotas koncer-
tas „Tu – mano šviesa, Mama”. Da-
lyvauja Jonavos kultūros centro ir ra-
jono mokyklų mėgėjų meno kolekty-

vai. Nemokamai.
DiDžiOJi saLĖ

Balandžio 22 d. 17 val. – Ja-
ninos Miščiukaitės meno mokyklos 
VIII respublikinis meno, muzikos ir 
choreografijos mokyklų festivalis „Iš 
aplinkui – Jonava 2016“ ir ansam-
blių vakaro peržiūra, skirta respubli-
kinei moksleivių dainų šventei „Tu 
mums viena“. Svečiai: Marijampo-
lės, Rokiškio, Trakų ir Klaipėdos ko-
lektyvai. Šeimininkai – Janinos Miš-
čiukaitės meno mokyklos tautinės 
muzikos ir šokių ansamblis „Ratilė-
lis“. Nemokamai.

Balandžio 23 d. 11 val. – rajo-
ninis vaikų šokių kolektyvų, popcho-
rų ir pavienių atlikėjų šventė-konkur-
sas „Pabūkim ir padūkim“. Bilieto 
kaina 1 Eur.

Balandžio 28 d. 18 val. – atjau-
nėjusio Alekso Lemano koncertas. 
Nauja programa. Bilieto kaina 6 Eur.

Balandžio 30 d. 15 val. – Jona-
vos rajono savivaldybės teatro akcija 
„Čia mūsų namai“, skirta Bendruo-
menės metams. Spektaklis „Namo“, 
režisierius Jonas Andriulevičius. Bi-
lieto kaina 2,9 Eur.

Gegužės 12 d. 18 val. – Aistės 
Pilvelytės ir Ruslano Kirilkino kon-
certas „Akimirką šią“. Bilieto kaina 
10 Eur.

MažOJi saLĖ
Balandžio 24 d. 17 val. – akor-

deono ir vokalinės muzikos vakaras 
„Ne tik merginos...“ su Osvaldu Pe-
traška. Programoje skambės A. Vi-
valdžio, F. Angelo, V. Zolotariovo, A. 

Piazzollos ir kitų kompozitorių kūri-
niai. Bilieto kaina 7 Eur, o senjorams, 
studentams, moksleiviams ir perkan-
tiems bent 2 bilietus –  5 Eur.

Balandžio 30 d. 17 val. – prak-
tinis seminaras–kūrybinės dirbtuvės 
„Garso architektūra“, skirtas jauni-
mui, besidominčiam muzikiniais eks-
perimentais. Nemokamai.

KiNas
Balandžio 24 d. 16.30 val. ir 

26 d. 17.30 val. – komedija „Tarp 
mūsų, berniukų“. Šaunių lietuvai-
čių, kuriems terūpi moterys, automo-
biliai ir žvejyba, ketveriukės nuoty-
kiai, keliaujant pažvejoti į Norvegiją. 
Vaidina Leonardas Pobedonosce-
vas, Audrius Bružas, Mantas Vaitie-
kūnas, Ineta Stasiulytė ir kt. Lietuva. 
N-13. Bilieto kaina 2 Eur, grupėms 
(daugiau kaip 10 žmonių) ir neįgalie-
siems – 1,50 Eur.

meno Galerija
Iki gegužės 10 d. eksponuoja-

ma VDA KF dėstytojo prof. Rimvy-
do Mulevičiaus studentų piešinių 
paroda.

KULtūrOs CENtrO FOJĖ
Kiekvieną mėnesio sekmadie-

nį 18 val. – šokių vakaras vyresnio-
jo amžiaus žmonėms. Bilieto kaina 1 
Eur.

Visus, norinčius gauti Jona-
vos kultūros centro savaitinį nau-
jienlaiškį su renginių repertuaru, 
kviečiame rašyti laišką el. p. adre-
su: info@jkc.lt su tekstu: „Noriu 
naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija www.jkc.lt
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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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

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

RESTAURAVIMAS
Inf. tel. 8 673 56679

www.VONIUNAUJINIMAS.LT

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio 25 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Balandžio 25 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 249 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 239 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio 25 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

TRAKTORINIS 
KRAUTUVAS

ATLIEKAMI DARBAI:
• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo dar-
bai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai

Tel. 8- 685 33832

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

MALKOS
Tel. 8 635 54215

APDAILOS 
DARBAI

Tel. 8 674 27376

• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Aksesuarai – kavai, arbatai. 
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt
Nauja ,,Kava plius" parduotuvė su nauju asortimentu!
Plento g.3, PC „Maxima“, Jonava. Kviečiame apsilankyti.

„AB „Audimas“ kviečia prie Jonavos kolektyvo prisijung-
ti siuvėjus su darbo patirtimi bei jonaviečius norinčius išmok-
ti siuvimo amato.

Darbo laikas I-VI 7:30-16:30, o penktadienį 7:30-14:00, švenčių 
dienos laisvos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį.

Pasiteirauti dėl darbo tel. 8 686 08075.

Vaikinas (25 m., turi B, C, CE vairuotojo kategorijas) ieško antro 
darbo (gali būti slenkamu grafiku ar pamainomis). 

Tel. 8 653 70294.

siūLO DarBĄStatybupartneris.lt – pa-
trauklios statybinių ir apdai-
los medžiagų  kainos: sta-
tybiniai blokeliai, putplastis, 
vata, stogo dangos, statybiniai 
mišiniai, glaistai, GKP, GKP 
profiliai, šiltnamiai, trinkelės 
ir t.t. Organizuojame medžia-
gų pristatymą. Jei reikia, reko-
menduojame meistrus. 

Tel. 8 675 75102 

KAMINŲ  
VALYMAS

Tel. 8 694 44448

Skaldytos malkos
Tel. 8 685 35033

Reikalinga kirpėja
Tel. 8 612 19947

Skubiai ir nemokamai išveža
nenaudojamą buitinę techniką: 
šaldytuvus, skalbykles, virykles, 
kompiuterinę techniką ir kitus 

elektronikos prietaisus.

Tel. 8 641 99 000
www.kaunakiemis.lt

Atliekame plokščiųjų 
stogų šiltinimo ir dengimo 
prilydomąja danga darbus. 
Garantuojame sklandų me-
džiagų pristatymą bei geras 
kainas, suteikiame garanti-
jas. Tel. 8 675 75102

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

Šiltiname fasadus, at-
liekame apdailos darbus. 
Atvažiuojame, konsul-
tuojame, sudarome są-
matas NEMOKAMAI. Ga-
rantuojame geras medžia-
gų kainas. Tel. 8 675 75102

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.

Išnuomojamos administracinės patalpos (21 kv. m) 
Jonavos miesto centre.
Tel. 8 687 47057


