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‘‘Jonedos’’ tiražas 14 000 egz.

www.joneda.lt

Kitas „Jonedos“ numeris  
išeis 2014 m. gegužės 19 d.  

Reklama priimama iki gegužės 
15 d. 12 val. Tel.: 60015, 8-685 

25658, faksas 54607, 
el. paštas info@joneda.lt

Jonavos veTerinariJos cenTras 
švenčia 2-jų metų gimtadienį!

ta proga su šia skrajute visą gegužės mėnesį viSOmS 
paslaugoms (kastracijom, sterilizacijom, ženklinimui, skie-
pams, gyvūnų kirpimui, viešbučiui ir t.t.) ir prekėms (paša-
rams, vitaminams, priemonėms nuo erkių ir blusų, šampū-
nams ir t.t.) taikoma 10% nuolaida.

naujiena! nuO šiOl vizitui galite  
RegiStRuOtiS inteRnetu!

Naudojant kompiuterį galima registruotis šiose internetinėse 
svetainėse (spausti ant "Registracija vizitui"): www.vetpet.lt ar 
www.facebook.com/vetpetlt Naudojant mobilųjį telefoną gali-
ma registruotis per www.vetpet.lt
mus rasite:  Sodų g. 19, jonava (buvęs jonapolis), tel.  8 600 34409

Kompiuterių prekyba ir remontas, spausdintuvų 
dažomųjų miltelių pildymas, įmonių aptarnavimas.

dėmesio! Reception IT naujose patalpose –
VASARIO 16-osios g. 9

Tel. 8-655 59539, www.rks.lt
dirbame greitai ir tiksliai!

PRamOginĖ 
ŽvejYBa
Komercinė 

žvejyba 
šalia Elektrėnų.

išsinuomokite savo pramo-
goms atskirą tvenkinį! 

tel. 8-656 39777
www.bartzuve.lt

Laikraščiui „Joneda“ – 15 metų!
Nespėjome ir mirktelėti, o pra-

ėjo jau 15 metų nuo pirmojo „Jone-
dos“ laikraščio numerio išleidimo. 
Laikraščio linija, paskelbta mano, 
kaip leidinio savininko, tąsyk pir-
mo puslapio straipsnelyje„Tiesiai 
šviesiai“, tuos penkiolika metų, 
manau, išlaikyta.

Įgijom daug draugų ir vie-
ną kitą priešą. Draugai tie, kurie 
mėgsta analizuoti, atskirti tiesą 
nuo melo, ieškoti tarp bendra-
minčių atramos šiame negailes-
tingame pasaulyje. Draugai tie, 
kurie išlaikė dvasioje Sąjūdžio 
įžiebtą ugnelę, nors ją bando 
užgesint, kaip ir laisvą žmogaus 
dvasią kėsinasi sunaikint įvai-
rūs karjeristai, apsišaukėliai „po-
litikai“, nors daugelis - tiek Sei-
me, tiek ir savivaldybėje - viso 
labo tik pareigos ir vardai, norin-
tys tam tikrų moralinių bei ma-
terialinių privilegijų (prisiminkim 
visų lygių rinkiminius pažadus ir 
veiksmus bei tauškalus po jų).

Mes, žmonės, priklauso-
mi vieni nuo kitų ne tik moraliai 
ir materialiai, bet ir savo įsitikini-
mais bei dvasios stiprybe. Žmo-
gus gali būti neįgalus, pagyve-
nęs, mėtytas ir vėtytas likimo, bet 
užtat kokia jo stipri ir nepalaužia-
ma dvasia. Ir dėl to ypač gerbti-
na. Bet valdžią turintys bei jų lio-
kajai, „megztosios beretės“ – tai 
yra kategorija žmonių, kurie nuo 
pat pirmojo numerio, jei sugebė-
tų sutryptų, sunaikintų, o rašan-
čiuosius apspjaudytų ir visomis 
savo protelio išgalėmis nutrintų 
nuo žemės paviršiaus (kaip ne-
palankius menkavertei valdžiai 
respublikinius laikraščius). Ačiū 
Dievui, visuomenė ir pasaulis į 
žodžio laisvę bei bandymą už-
gniaužti tiesos paiešką reaguoja.

Aš asmeniškai nesu žurna-
listas ir niekada tokiu nesivadi-

nau, man dažnai gaila šios spe-
cialybės apsišaukėlių, kaip ir 
šundaktarių, gydančių žmonių 
kūnus ir sielas, o iš tikrųjų ža-
lojančius žmones. Kai kurie ti-
kri menkystos ir tiek. Esu pagal 
specialybę teisininkas – admini-
stratorius. Tenka apgailestauti, 
kad Lietuvoje, smulkiems niek-
šeliams tapus stambiais valdo-
vais, teisės samprata, jos dva-
sia ir raidė buvo sunaikinta. An-
troji specialybės dalis – admi-
nistratorius – taip pat praran-
da savo vertę dėl tų pačių prie-
žasčių. Blogai administruojama 
ne tik valstybė, bet ir savivaldy-
bės, seniūnijos. Net maži kolek-
tyvai. Didžioji dauguma tiesiog 
nejučiomis tampame baudžiau-
ninkais idant išlaikytume savo 
kėdę, savo vietą, savo parei-
gas, atsisakydami savojo „aš“, 
dar išsaugoto vieno kito stuburo 
slankstelio, užsimerkdami prieš 
neva nekaltą apgaulę, prievartą 
tų, dažnokai tėvų, dėdžių ir tetų 
protekcijų keliu atėjusių į valdžią 
neišprususių mankurtų, pamy-
nusių tėvų bei prosenelių sukur-
tą palikimą, daugeliui šiandien 
tapusių karjeros, sėkmingo ir 
turtingo gyvenimo etalonu.

Laikraštis ir toliau vykdys 
nepriklausomą politiką. Neat-
sižvelgs į nė vieno užimamas 
pareigas. Spausdins mūsų vi-
suomenės atstovų rašinius, at-
silieps į pagrįstai nuskriaustų ar 
skriaudžiamų piliečių šauksmą. 
Laikraščio, kaip ir žurnalistikos, 
apskritai, vienas iš tikslų - stebė-
ti valdžios elgesį ir suteikti bal-
są tiems, kurie jo neturi. Eisime, 
kaip ir iki šiol ėjome, savo nu-
brėžtu keliu.

edmundas gedvila
laikraščio „joneda“ 

savininkas

Visada pasakykime –  
kas yra kas

rasTa
vaikino asmens  

tapatybės kortelė.
Tel. 8-676 50710

Nekilnojamojo turto tvarky-
ba bei taprpininkavimu perkant-
parduodant užsiimanti uždaro-
ji akcinė bendrovė “Joneda” ge-
gužės 6 d. pradeda skaičiuoti 
jau devynioliktuosius savo vei-
klos metus. 3 metais vyresnė už 
tuo pačiu pavadinimu leidžiamą 
laikraštį.
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edmundas gedvila
Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos 
narys,
uaB “jonavos 
paslaugos” direktoriaus 
pavaduotojas 
daugiabučių 
administravimui

Sena dainelė, kad jauni-
mas besąlygiškai ir be pa-
siruošimo turi pakeisti paty-
rusius vidutinio amžiaus bei 
senjorus visur, kur tik įmano-
ma – ypač praktiniame dar-
be bei politikoje, pademons-
travo ir kasdien pademons-
truoja visišką fiasko (išsky-
rus išimtinius vienetinius 
atvejus). 

Kita “megztųjų berečių” 
dainelė, kad žmones suga-
dino praeities valstybės val-
dymo šešėlis, neatitinka ti-
krovės, nes iškyla klausi-
mas, kas sugadino tuos, ku-
rie prieš paskelbiant Nepri-
klausomybę dar čiulptuką 
čiulpė? Kas juos padarė in-
trigantais, kas išmokino, sie-
kiant savo tikslų ir karjeros, 
įvairiais būdais papirkinėti 
aplinką, meluoti į akis nerau-
donuojant, išduoti pagrindi-
nius žmogaus idealus – tie-
są, moralę, bent šiokį tokį 
padorumą.

Balandžio 24 d. rajono sa-
vivaldybės taryba, svarsty-
dama ataskaitas už 2013 m., 
nutarė nepritarti UAB “Jona-
vos paslaugos” ataskaitai be 
pastabų pačiai ataskaitai bei 
kolektyvo darbui (jokių pas-
tabų nepareiškė dėl bendro-
vės “Jonavos paslaugos” 
ataskaitos ir nė vienas rajo-
no savivaldybos tarybos Ko-
mitetas, prieš tai darbo tvar-
ka nagrinėjęs Tarybos dar-
botvarkės klausimus).

Manau, kad norėdami 
įgelti bei “paminkyti” asme-
niškai mane, nenorintį tap-
ti rajono vadovų baudžiau-
ninku, paniekino 360 įmonės 
darbuotojų triūsą per visus 

2013 metus.
Klausimas: 16. dėl pri-

tarimo uždarosios akci-
nės bendrovės ,,jonavos 
paslaugos“ 2013 m. meti-
niam pranešimui

Balsavimo rezultatai: 
nePRiimtaS 

už 8: egidijus sinke-
vičius, gintautas Brukas, 
Kęstutis macionis, artū-
ras neimontas, Bronislo-
vas liutkus, arvydas ga-
sys, vladas sakalauskas, 
remigijus osauskas.

Prieš 2: algimantas da-
bašinskas, vytautas venc-
kūnas.

Susilaikė 11: arvy-
das stirna, vida Jokimie-
nė, juozas jokimas, er-
landas andrejevas, Biru-
tė Platkauskienė, alfon-
sas meškauskas, Rita la-
tviūnienė, arnoldas lin-
kevičius, Saulius jakima-
vičius, edvardas Rinkevi-
čius, mindaugas Sinkevi-
čius.

Pastaba. Aš ir Vytautas 
Stalioraitis balsuoti dėl vie-
šųjų ir privačių interseų ne-
galėjome, nes dirbame šio-
je įmonėje. Posėdyje neda-
lyvavo Marijona Širvelienė ir 
Vytautas Riaubiškis.

Kaip dažnai Tarybos po-
sėdžiuose būna - nebalsuo-
ja arba pabėga iš posėdžio, 
taip ir šį kartą pasielgė An-
drejus Štombergas bei kaž-
kur dingo Gintaras Stašio-
nis.

Konservatorius Algiman-
tas Dabašinskas jau prieš 
kelerius metus pakenkė 
savo skundais įmonei bei 
rajono žmonėms, nes po jo 
skundų rajono Taryba turėjo 
pakelti paslaugų įkainį.

Matyt, kuo toliau, tuo bus 
gražiau, nes susiformavo 
žmonių mentalitetas, kuris 
negali pakęsti atsakingai ir 
sąžiningai dirbančių, negali 
gyventi be intrigų, vietoje to, 
kad atidžiau kartais pasiuos-
tytų savo užančius.

sąmokslas?

nors naujosios technolo-
gijos visame pasaulyje vys-
tosi pašėlusiu greičiu, bet vis 
dėlto tikimės, kad spausdinti-
nas žodis, kaip ir jį skaitantis 
žmogus, dar ilgai gyvuos. ta-
čiau ne paslaptis, kad dėl besi-
keičiančio pasaulio, socialinių 
ir ekonominių sąlygų, keičiasi 
ne tik pats požiūris, bet ir pa-
čių vertybių kriterijai bei ver-
tinimai. Žurnalistikos tikslai ir 
principai, skiriantys vieną se-
niausių profesijų nuo kitų ko-
munikacijos formų, vienodai 
šiandien aktualūs ir lietuvoje, 
tiek, sakykime, kitame pasau-
lio krašte – amerikoje. „Jone-
da“ supažindina su esminiais 
amerikos žurnalistikos princi-
pais, kurie vienodai aktualūs ir 
žurnalistams, dirbantiems jo-
navoje.

žurnaListikos esminiai 
priNcipai

Amerikiečių žurnalistikos sam-
pratą atspindi 1997 metais sufor-
muluoti ir iki šiol taikomi žurnalisti-
kos principai, kurių svarstymą na-
cionaliniu mastu inicijavo Pew ty-
rimų centro Žurnalistinio meistriš-
kumo projekto padalinys, vieni-
jantis JAV žurnalistus, leidėjus, ži-
niasklaidos priemonių savininkus 
ir mokslininkus, „jaučiančius ne-
rimą dėl profesijos ateities“ (The 
Committee of Concerned Journa-
lists, toliau tekste – CCJ). 

Inicijuodamas profesinių 
standartų aptarimą, CCJ paskel-
bė pareiškimą kurį rengė dau-
giau kaip dvidešimt žinomų ša-
lies žurnalistų: jame buvo teigia-
ma, kad Amerikos žurnalistika at-
sidūrusi kritiniame taške – tech-
nologiniai, ekonominiai ir santy-
kio su auditorija pokyčiai keičia 
ir žurnalistikos tradicijas. Naujie-
nų organizacijose vis dažniau iš-
kyla dilema, kaip suderinti įmo-
nės verslo interesus su žurna-
listo profesinėmis pareigomis. 
„Daugelis žurnalistų jaučia, kad 
darbas neteko prasmės”; ir šis 
nusivylimas dar labiau sustiprė-
ja matant, „kaip rimtų žurnalis-
tinių organizacijų naujienų lai-
dos vis labiau slenka prisitaiky-
mo prie žiūrovo skonio, infopra-
mogos ir sensacingumo link“; 
žurnalistinės vertybės ir profesi-
niai standartai blanksta. Pareiški-
me konstatuojama, kad žurnalis-
tika turi keistis, tačiau išsaugoda-
ma esminius principus, kurių pa-
matas – žurnalistikos kaip visuo-
meninės institucijos misija. Tai 
principai, kurie profesiją apibrė-
žia „ne kaip komunikacijos aktą, 
o kaip tam tikrą atsakomybės sri-
tį“. Žurnalistika gali teikti pramo-
gą, linksminti, kelti dvasią, tačiau 
naujienų organizacijos turi kalbė-
ti ir apie reikalus, kurie gyvybiš-
kai svarbūs didėjančios diversifi-
kacijos bendruomenėse, skatinti 
debatus kaip demokratijos raiš-
kos būdą. 

1. Pirmutinis žurnalistikos 
įsipareigojimas yra įsipareigo-
jimas tiesai. 

Demokratija priklauso tuo 
to, ar piliečiai disponuoja patiki-
mais, teisingais, sąryšyje su vi-
suma suvokiamais faktais. Žur-
nalistikoje tiesos siekiama ne jos 
absoliučiąja ar filosofine prasme; 
„žurnalistinė tiesa“ išsikristalizuo-
ja daugialypiame – konteksto, in-
terpretacijų komentarų, kritikos, 
analizės, debatų – forume. Visų 
šių elementų esminė savybė ir 
pamatas yra teisingumas. Žur-
nalistinės tiesos ieškojimas pra-

sideda nuo faktų rinkimo ir tikri-
nimo pagal profesinius standar-
tus, jų pranešimo neiškreipiant 
prasmės. Kad piliečiai galėtų sa-
varankiškai vertinti informaciją, 
žurnalistai turi kiek galėdami aiš-
kiau įvardinti savo šaltinius ir me-
todus, o informacijai įsisavinti, di-
dėjant žinių srautui, piliečiams 
reikia ne mažiau, o daugiau įvar-
dintų šaltinių. 

2. aukščiausias lojalumas 
piliečiams. 

Nors naujienų įmonės turi įsi-
pareigojimų daugeliui, įskaitant 
reklamos užsakovus ir akcinin-
kus, šių įmonių žurnalistai turi lik-
ti ištikimi piliečiams ir viešąjį in-
teresą laikyti aukščiau visų kitų. 
Šis pirmutinis įsipareigojimas pi-
liečiams yra naujienų organiza-
cijos patikimumo pagrindas. Įsi-
pareigojimas piliečiams taip pat 
reiškia, kad žurnalistika turi pa-
teikti visas visuomenės grupes 
aprėpiantį vaizdą. Šiuolaikinė ži-
niasklaidos teorija teigia, kad pla-
čią ir ištikimą auditoriją užtikrina 
patikimumas, o iš paskos ateina 
ir finansinė gerovė. 

3. Žurnalistikos esmė yra 
informacijos patikrinimas. 

Kai atsirado objektyvumo są-
voka, ji visų pirma reiškė kruopš-
tų informacijos patikrinimą, kad 
kultūriniai ir asmeniniai polinkiai 
neiškreiptų žinių teisingumo. Ob-
jektyvus yra metodas, o ne žur-
nalistas. Ieškoti kuo daugiau liu-
dijimų, gauti kuo daugiau infor-
macijos iš šaltinių, klausti skir-
tingas puses – pagal tai spren-
džiama apie profesinių standar-
tų laikymąsi. Šis principas atski-
ria žurnalistiką nuo kitokio pobū-
džio komunikacijos, tokios kaip 
propaganda, beletristika ar pra-
moga. Tačiau šio profesinio dar-
bo metodo ne visuomet laikoma-
si nepriekaištingai. „Žurnalistiko-
je yra daug būdų faktų teisingu-
mui patikrinti, tačiau mažiau nu-
veikta kuriant sistemą, kuri padė-
tų patikrinti žurnalistinio interpre-
tavimo teisingumą.“ 

4. Redakcijos darbuotojai 
turi būti nepriklausomi nuo tų, 
apie kuriuos informuoja.

Nepriklausomumas yra žur-
nalistikos sąlyga, jos patikimumo 
ramstis. Dvasios ir minčių nepri-
klausomumas – tai principas, ku-
ris žurnalistui yra svarbesnis už 
neutralumą. Nors redakciniai 
straipsniai ir komentarai nėra 
neutralūs, jie patikimi, nes pa-
grįsti ne palankumu kuriai nors 
grupei ar geidžiamu rezultatu, o 
teisingumu, intelektualiniu sąži-
ningumu ir gebėjimu informuoti. 
Būdami nepriklausomi, žurnalis-
tai neturi tapti arogantiški ar eli-
tiški, atsiskyrėliai ar nihilistai. 

5. Žurnalistika turi pasitar-
nauti vykdydama nepriklauso-
mą galingųjų stebėseną. 

Žurnalistika turi neįprastas 
galimybes pasitarnauti prižiūrė-
dama tuos, kurių galia ir padėtis 
visuomenei turi didžiausią povei-
kį. Žurnalistai privalo saugoti šią 
prižiūrėjimo laisvę nesumenkin-
dami jos lengvabūdišku ar sava-
naudišku naudojimu. 

6. Žurnalistika turi suteikti 
forumą viešajai kritikai ir susi-
tarimams.

Naujienų žiniasklaida yra vie-
šųjų diskusijų organizatorius, ir 
dėl šios pareigos įgauna tam ti-
krų privilegijų. Diskusijos labiau-
siai pasitarnauja visuomenei tuo-

met, kai jose kalbama faktų, o 
ne prielaidų kalba. Jose turi būti 
siekiama sąžiningai pateikti įvai-
rius nuo konteksto neatsietus vi-
suomenės požiūrius ir interesus, 
o ne nukreipti dėmesį tik į aštrią-
sias debatų briaunas. „Tikslumas 
ir teisingumas reikalauja, kad bū-
dami viešųjų diskusijų organiza-
toriai neapeitume bendrų sąlyčio 
taškų, kuriuose ir glūdi proble-
mos sprendimas.“ 

7. Žurnalistika turi siekti, 
kad reikšmingi dalykai taptų 
įdomūs ir aktualūs.

Žurnalistika yra tikslingas pa-
sakojimas. Ji turi nuveikti dau-
giau, o ne tik surinkti auditoriją 
ar registruoti svarbius dalykus. 
Jos pačios išlikimo labui, žurna-
listika turi išlaikyti pusiausvyrą 
tarp tų dalykų, kurių norėtų žiū-
rovai, ir tų dalykų, kurių jiems rei-
kia, nors apie tai jie negali žinoti. 
Trumpai sakant, ji turi reikšmin-
gus dalykus paversti įdomiais 
ir aktualiais. Žurnalistinio darbo 
veiksmingumas matuojamas pa-
gal tai, kiek jis patraukia auditori-
ją ir kiek ją pakylėja (apšviečia). 
Tai reiškia, kad žurnalistai turi 
nuolat klausti, kokia informacija 
piliečiams yra vertingiausia, ko-
kia pateikimo forma jiems tinka-
miausia. Žurnalistika turi aprėp-
ti plačiau, negu valdžios ir viešo-
jo saugumo temos; „tačiau į ba-
nalybes ir menamą reikšmingu-
mą įbridusi žurnalistika tampa 
visuomenės subanalėjimo prie-
žastimi.“ 

8. naujienos turi būti išsa-
mios ir proporcingos.

Išlaikyti naujienų proporcin-
gumą ir svarbių dalykų nepalikti 
nuošaly – taip pat svarbios teisin-
gumo sąlygos. „Žurnalistika yra 
kartografija: piliečiams ji suku-
ria žemėlapį, pagal kurį jie orien-
tuojasi visuomenėje. Vienus įvy-
kius išpučiant, kitus ignoruojant, 
stereotipizuojant ar užjuodinant, 
sukuriamas nepatikimas žemė-
lapis“. Žemėlapyje turi būti vietos 
visų bendruomenių naujienoms, 
o ne tik tų, kurios demografiškai 
patraukiausios. Atspindėti įvairo-
vę lengviausia redakcijai, kurioje 
dirba kultūros ir pažiūrų prasme 
įvairūs žmonės. Žemėlapis – tai 
tik palyginimas; proporcijos ir iš-
samumas yra subjektyvūs dy-
džiai, tačiau jų neapibrėžtumas 
nemažina jų svarbos. 

9. Žurnalistikos darbuoto-
jams turi būti leista elgtis pa-
gal sąžinę.

Kiekvieno žurnalisto asme-
ninis kompasas – etikos ir atsa-
komybės jausmas. Kai to reikia 
profesinio sąžiningumo ir tiks-
lumo labui, kiekvienas žurnalis-
tas neturi tylėti, jei nesutinka su 
kolegomis. Tai kuria intelektua-
linę įvairovę, kuri būtina norint 
suprasti ir tiksliai atspindėti ryš-
kėjančios įvairovės visuomenę. 
„Būtent ši minčių ir balsų įvairo-
vė svarbi, o ne skaičius.“ 

10. naujienų srityje teisių 
bei įpareigojimų turi ir piliečiai.

Piliečiai turi „išsinerti“ iš savo 
išankstinių nuostatų ir „žurnalisto 
darbą vertinti pagal tai, kiek gau-
nama informacija prisideda prie 
piliečio gebėjimo dalyvauti visuo-
meniniuose procesuose ir galios 
daryti jiems įtaką.“ Naujienų rinką 
valdo piliečiai – naujienų darbuo-
tojams jie turi kelti aukštesnius 
patikimumo, operatyvumo, pro-
porcingumo ir išsamumo stan-
dartus. 

Gegužės 7 -oji Lietuvoje minima spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963

Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas), 
imPlantOlOgija. Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė,  

tel. 8-608 51477
dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, 
dantų papuošalai). Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė,  

tel.: 60202, 8-640 55506
dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)
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Balandžio 24 d. Panoterių 
Petro vaičiūno pagrindinėje 
mokykloje vyko Jonavos ra-
jono moksleivių kūrybos kon-
kurso, skirto P. vaičiūno atmi-
nimui, baigiamoji šventė - sa-
votiškas kūrybos pavasaris.

Į šventę susirinko gausus 
būrys svečių. Joje dalyvavusių 
poetų Albino Pavasario ir Min-
daugo Švėgždos eilėraščiai 
buvo trumpa poezijos pamokė-
lė mažiesiems kūrėjams ir, žino-
ma, atgaiva sielai visiems šven-

tės dalyviams. Lietuvių kalbos 
mokytoja Audronė Žagunienė 
(šių eilučių autorė) jau dešim-
tą moksleivių kūrybos knygelę 
,,Mylėt – tai grožiui dainą kur-
ti“ pristatė P. Vaičiūno žodžiais: 
,,Didelio ten daikto, jeigu kas 
pasako ,,amžinas“ ar ,,neamži-
nas‘‘. Juk ir neamžini kūriniai turi 
amžinos vertės, jeigu jie verčia 
skaitytoją bei žiūrovą siekti gy-
venime – kas gera, kas gražu, 
kas amžina“. 

Vertinant konkurso darbus, 

buvo atsižvelgiama ne tik į kū-
rybos brandumą ir į originalumą, 
bet ir į moksleivių amžių: nuga-
lėtojai buvo renkami iš 5-6 kl., 
7-8 kl. ir 9-12 kl. koncentrų. 

laureatais tapo 12 moks-
leivių: evaldas jurkevičius 
(mokytoja metodininkė N. Rim-
kuvienė) ir erika Pšelgauskai-
tė (mokytoja metodininkė A. 
Maciulevičienė), Jonavos Je-
ronimo Ralio gimnazijos ke-
tvirtokai, Jonavos Senamies-
čio gimnazijos 4b kl. mokinė in-

drė usonytė (mokytoja meto-
dininkė R. Čiužienė ) ir tos pa-
čios mokyklos pirmokė simona 
gavelytė (konkursui pasirengu-
si savarankiškai), šeštokė gabi-
ja Korsakovaitė ir septintokas 
mangirdas šakėnas iš Jona-
vos Raimundo Samulevičiaus 
progimnazijos (mokytoja me-
todininkė A. Dėdelienė), Jona-
vos ,,Neries“ pagrindinės moky-
klos 8a kl. mokinė Rugilė Stan-
kevičiūtė (mokytoja metodinin-
kė D. Eimontienė ) bei septinto-

kė Bernadeta gedvilaitė (mo-
kytoja metodininkė D. Balandie-
nė), Barupės pagrindinės mo-
kyklos 6 kl. mokinė goda Kiau-
nytė (mokytoja Z. Simovičienė), 
Upninkų pagrindinės  mokyklos 
šeštokė imantė vasiliauskai-
tė (mokytoja metodininkė D. Va-
siliauskienė) ir septintokė dei-
mantė gaidytė (vyresnioji mo-
kytoja L.Grušauskienė), taip pat 
Panoterių Petro Vaičiūno pa-
grindinės mokyklos 7 kl. moki-
nė Sonata zabielaitė (mokytoja 
metodininkė A. Žagunienė). 

Laureatai apdovanoti Jona-
vos suaugusiųjų švietimo cen-
tro padėkos raštais. Neliko ne-
pastebėti ir kiti konkurso dalyviai 
bei juos rengę mokytojai. Jiems 
įteikti Panoterių Petro Vaičiūno 
pagrindinės mokyklos  padėkos 
raštai ir atminimo dovanėlės. 

Šventės pabaigoje vaičiūnie-
čiai ir Panoterių kultūros centro 
folkloro ansamblis ,,Vosilkėliai“ 
(vadovė L.Veselkienė) pakvie-
tė pasižiūrėti literatūrinės muzi-
kinės programėlės ,,Jau saue-
lė vėl...“, kurios metu skambėjo 
K. Donelaičio ,,Metų“ ištraukos, 
P. Vaičiūno eilės ir lietuvių liau-
dies dainos.

audronė Žagunienė,
Panoterių Petro vaičiūno 

pagrindinė mokyklos 
mokytoja

moksleivių kūrybos pavasaris Panoteriuose

metų laikai keičiasi, ta-
čiau tradicijų keisti dėl to ne-
būtina. taigi, visi jonavie-
čiai, miesto svečiai, prekiau-
tojai, mainytojai, dovanoto-
jai ar šiaip pasižvalgyt, pa-
bendraut norintys, kviečiami 
į trečiąjį „blusų turgaus“ se-
zoną, kuris vyks gegužės 11 
d. nuo 8 iki 12 val. įprastoje 
erdvėje – tarp miesto turgaus 
ir autobusų stoties esančioje 
automobilių stovėjimo aikš-
telėje.

Jonavos blusų turgaus ini-
ciatoriai, LR Liberalų Sąjūdžio 
Jonavos skyriaus nariai, norė-
dami, kad Jonava eitų koja ko-
jon su didesniais miestais ir gy-
ventojai galėtų džiaugtis būda-
mi jonaviečiais, kitų miestų pa-
vyzdžiu ar savo patirtimi sten-
giasi miestui padovanoti kuo 
daugiau naujų sprendimų, ini-
ciatyvų, suburti bendruomenes 
bei parodyti, kad daug kas pri-
klauso nuo pačių gyventojų ak-
tyvumo bei sąmoningumo. 

„Sudėtinga Jonavos blustur-
giui lygiuotis į didmiesčių pre-
keivių ar pirkėjų auditoriją, ta-
čiau smagu turėti galimybę jo-
naviečiams pasiūlyti kartą į mė-
nesį susiburti ir pasidalinti: atsi-
sveikinti su nebenaudojamais 
daiktais ar netikėtai atrasti bei 
įsigyti naujų įdomių daiktų“, – 
pakalbintas sakė savivaldybės 
mero pavaduotojas Remigijus 
Osauskas. 

Prekeiviai tikina, jog blusų 
turgus miestui yra reikalingas ir 
labai lauktinas. Iniciatyvą palai-
ko ir moterys, atvykusios į blus-
turgį parduoti rankdarbių. Pa-
sak jų, be mugių nėra vietos 
kur kitur miestiečiams pasiūly-
ti namuose pagamintų dirbinių. 
Vyrai džiaugiassi, kad per va-

sarą „atsikrato“ sukaupto nerei-
kalingo turto, kuris kažkam, įsi-
gijus už nedidelę sumą, tam-
pa naujais apyvokos daiktais. 
Šnekantis su prekeiviais, girdi-
mi pagyrimai organizatoriams 
ne tik už suteiktą galimybę pre-
kiauti, tačiau labiausiai už nuo-
lat kuriamą gerą nuotaiką tur-
gelio metu. Čia kiekvieną kartą 
nuo ryto skamba kapela, trauk-
dama smalsuolius ilgiau užsi-
būti, o kartais ir pašokti. „Blusų 
turgus“ tapo gražus, šurmulin-
gas ir spalvingas sekmadienio 
renginys, kuriame galima gy-
vai pasidalinti spintos ir namų 
gėrybėmis. Tai ne vien alter-
natyvi apsipirkimo vieta, Jona-
vos blusturgis kviečia bendrau-
ti: pasakoti ir klausytis daiktų is-
torijų, derėtis, susitikti su pažįs-
tamais, pavaišinti juos atsineš-
ta arbata. 

Tai nėra įprastas turgus su 
perpardavinėjamais rūkytais 
mėsos gaminiais ar daržovė-
mis, skubančiais pirkėjais ir 
pardavėjais. Blusų turgus – vie-
ta mainytis mėgstamais ir įdo-
miais, tačiau per ilgai namie už-
sigulėjusiais ar pačių pagamin-
tais daiktais – nuo drabužių ir 
aksesuarų iki paveikslų ir muzi-
kos įrašų, žaislų.

„Žinau, kad nemaža da-
lis taip ir neišdrįso sudalyvauti 
blusturgyje, atsistoti už prekys-
talio ir pasibūti kartu. Pati ne 
kartą esu girdėjusi: „Kaip aš čia 
atrodysiu“ arba „Jei mane kas 
pamatys – pagalvos, kad nebe-
turiu iš ko gyventi – daiktus iš 
namų nešu“. Noriu padrąsinti ir 
pasakyti, jog ši idėja pirmiausia 
ir yra skirta bendravimui ir pasi-
dalinimui nuotaikomis bei daik-
tais. Vienam prireikia to, ko ki-
tam nebereikia. Labai kviečiu 
atvykti ir praturtinti blusų turgų 
visus, kurie praėjusiais metais 
dar dvejojo. Ypatingai smagūs 
sekmadieniai yra tie, kai aplan-
kant visus prekeivius, išvysti 
įvairiausių ir netikėčiausių daly-
kų, kartu pasišnekučiuoji ar su-
tinki senai matytą pažįstamą“, - 

pasakojo viena iš blusų turgaus 
organizatorių Reda Zakaraus-
kaitė. 

Blusturgyje dalyvauti gali 
visi norintys – negalioja joks 
amžiaus cenzas ar kiti kriteri-
jai, nevaržo teisiniai apriboji-
mai – tereikia turėti jums nerei-
kalingų, bet kitiems dar naudin-
gų daiktų. Visi norintys prekiauti 

kviečiami registruotis tel. 8 601 
07135 (Reda), 8 682 32721 
(Remigijus) arba el. paštu  
remigijus.osauskas@gmail.
com. Prekybos vietos yra ne-
mokamos. Organizatoriai žada 
pasirūpinti prekybos inventoriu-
mi, tačiau pritrūkus turėkite su 
savimi ką nors pasitiesti arba 
prekiauti tiesiog iš automobilio 

bagažinės. 
Jei norite prisidėti prie Blus-

turgio, surengti kūrybines dirb-
tuves, pagroti ar kitaip padaryti 
šį turgų dar geresniu – pasida-
linkite idėjomis arba prisijunkite 
prie organizatorių! 

indrė minelgaitė
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Po to, kai rašėme rinkimų VėJai

Kaip sukelt rinkimų vėją,
Technologijas naujas.
Kandidatams ir rinkėjams 
Pravėdinti galveles.

Kad mes eidami balsuoti
Nespėliotume kas ką duos,
Kad nereiktų po to dejuoti:
„Vėl išrinkome ne tuos“.

Kaip išrinkti Seimą tokį,
Kad reklamas pažabotų,
Kad neleistų joms meluoti,
Mūsų brangų laiką vogti.

Kad reklamos savo smarvę 
Mums nepiltų ant galvų,
Kad negadintų mūsų nervų
Ir televizijos laidų.

Kaip išrinkti Prezidentą,
Kad nebūt iš KaGėBė
Kad ne šlepetės jam rūpėtų,
Ir ne asmeninė garbė.

Kad nerinkt mums kokią  
Barbę,
Vėl klaidos nepadaryt.
Prezidentą rinkim darbui,
O ne skaldyt ir valdyt...

Kai teisėsauga mus saugo
Nuo plėšikų ir vagių,
Į stambius - pro šalį šaudo,
Atsigriebia ant smulkių.

Sako, mūsų kontrabanda
Ir korupcija – gera.
Niekur mafijos nerandam,
O pedofilijos išvis nėra!

„Rezistentas pirmas“tarė:
„Nestovėkit po medžiu,
Nes nuo bailių bezdalių 
smarvės
Medis būtinai nudžius...“.

Mes, lietuviai, drąsūs žmo-
nės
Laisvės žodį galim skleist...
Kol specnazo batalionas
Į mūsų kiemą neateis.

Juozas sudiera
iš Jonavos

dViračių takai

Panerių gatvelė,
Ties Nerim plačia
Tapusi kurortu
Jonaviečių oaze:

Dviračiais važiuoja,
Pensininkai marširuoja,
Šiaurietiškom lazdom
Kasdien mojuoja.

Šunys šeimininkus vedžioja
Tris kartus į dieną - 
Grynu oru
Pakvėpuoti išvilioja.

Jeigu saulė šviečia,
Panerys aviliu spiečia - 
Mirga, rieda vežimėliai
Ropinėja mažulėliai.

Džiaugiasi jų tėveliai,
Markstosi prieš saulę jų  
seneliai.
Šunys kailius demonstruoja,
Balso koncertus 
organizuoja.

Kokie – Dviračių takai - 
Čia išties aistrų laukai:
Pasimatymų stotelės
Jonaviečių ir šunų oazės.

doma Baltrušaitytė

Jau ketvirtus metus Jona-
vos vaikų lopšelis darželis „Do-
bilas“ dalyvauja respublikinia-
me ekologinio švietimo projek-
to “Eko karta“ programoje „Ža-
lia stotelė“.

Projektui vykstant jau ke-
lerius metus, atsirado porei-
kis suburti visus dalyvius vie-
nai dienai, kuomet būtų galima 
pasiklausyti įkvepiančių pavyz-
džių bei patirčių, bendrai pasi-
dalinti džiaugsmais, rūpesčiais, 
atradimais. Tam tikslui šio pro-
jekto dalyvių atstovai balandžio 
15 dieną buvo pakviesti į pirmą-
jį visų bendrąjį susitikimą Lietu-
vos edukologijos universiteto 
Gamtos, matematikos ir tech-
nologijų fakultetą. Iš mūsų įstai-
gos vyko keturi atstovai: direk-
torė Danutė Kurauskienė, pa-
vaduotoja ugdymui Vanda Va-
lentienė, meninio ugdymo mo-
kytoja Violeta Borsevskienė ir 
dietistė - visuomenės sveika-
tos priežiūros specialistė Erika 
Sungailienė.

Pedagogų forumo „Žalia 
stotelė“ – erdvė pokyčiams“ 
programa susidėjo iš trijų dalių: 
„Žalioji“ patirtis, „Trys žvilgsniai“ 
ir darbo grupėse. 

Pirmojoje dalyje apie dar-
žininkavimą, augalų puoselėji-
mą, eksperimentus bei aplinkai 
draugiškos ir atsakingos jauno-
sios kartos ugdymą lopšelyje-

darželyje „Dobilas“ pranešimą 
„Žalia stotelė – įkvėpimas pras-
mingai veiklai, pažinimui bei 
gamtojautai“ forumo dalyviams 
iš 40 skirtingų Lietuvos ugdymo 
įstaigų, vaizdingai pateikė Van-
da Valentienė ir Violeta Borse-
vskienė. 

Į žaliąsias edukacines er-

dves buvo pažvelgta trijų skir-
tingų specialistų patirtimi. Au-
galų specialistės Danielės Šle-
žienės požiūriu žaliosios er-
dvės atveria kelia kūrybai, o 
psichologė Gintarė Pupiny-
tė sakė: „Augalus ir vaiką rei-
kia auginti kartu, tai labai reikš-
minga vaiko raidai bei asme-

nybei“. Visuomenininko Dona-
to Vaičiaus pastebėjimu: dar-
žai – bendruomenės susibūri-
mo vieta. 

Darbas grupėse vyko įdo-
miai diskutuojant, ieškant atsa-
kymų į pagrindinį forumo klau-
simą – kokius pokyčius skati-
na žaliųjų edukacinių erdvių kū-
rimas ugdymo įstaigoje ir kokią 
naudą tai gali suteikti vaikui, pe-
dagogui, visai bendruomenei.

Šiuo metu įsitraukėme į 
daržininkavimą, kaip į sma-
gią ugdomąją veiklą dalyvau-
dami konkurse „Sodo dėlio-
nė“. Tai skatinimas išbandyti ir 
prisijungti prie vieno kvadrati-
nio metro sodo judėjimo, papli-
tusio įvairiose šalyse dėl savo 
paprastumo bei galimybės tu-
rėti žalią lopinėlį net ir ten, kur 
nėra dirvožemio. Kas moka su-
sidoroti su tokiu dydžiu, tas ne-
sunkiai susidėlios ir kelis arus. 
Kursime meksikietiško modelio 
lysves, grindžiamas augalų su-
derinamumu ir savitarpio pagal-
ba. Dar gegužę vesime rajoninį 
mažųjų daržininkų renginį Jo-
navos lopšelio darželio“ Žalio-
je stotelėje“, pavadinimu „Dar-
žo mozaika“.

violeta BORSevSKienĖ
jonavos vaikų lopšelio-

darželio „dobilas“ meninio 
ugdymo mokytoja 

„žalios stotelės“ forumas – erdvė pokyčiams

Perskaičiau straipsnį apie 
Leono Simniškos pirmąjį oro 
balioną. Esu liudininkas pirmo-
jo baliono bandomojo pakilimo. 

Tuo metu dirbau Lietko-
opsąjungoje, Kauno autoba-
zės Jonavos kolonoje. Vežio-
jau duoną į parduotuves. Iš ga-
ražo išvažiuodavau anksti ryte 
– juk visi norėdavome šviežios, 
šiltos duonutės. Tai va, važiuoju 
iš garažo ir dirst į viršų - skren-
da neaukštai kažkoks tvarinys, 
o prie jo kažkas prikabinta. Su-
stoju, įsižiūriu geriau - kažkoks 
krepšys, o jame lyg žmogus 
guli (taip tuo metu pagalvojau). 
Staiga balionas pradėjo leistis.

Kadangi turėjau laiko, pa-
maniau sau, gal kokia bėda, ar 
kriminalas, reikia pasekti. Ba-

lionas, nusileisdamas Girelės 
miškelyje, pakibo medžių viršū-
nėse, prie buvusio, taip vadina-
mo baldų kombinato sąvartyno. 

Privažiavau. O tam krepšy 
tik - propano balionas. Iš kur 
man jaunuoliui žinoti, kad tai 
balionas... Netrukus atskubėjo 
savininkas su vaikinukais. Pasi-
rodo, jiems bebandant - oro ba-
lionas paspruko. Padėjau „pa-
bėgėlį“ nukrapštyti nuo medžių.

Tai toks mano pirmasis su-
sitikimas su pirmuoju Lietuvo-
je Simniškos rankomis paga-
mintu, dabar jau istoriniu, poli-
etileniniu oro balionu. Tąsyk iš-
ties buvo nematytas, negirdė-
tas įspūdingas reginys.

viktoras venckevičius

Iš tikrųjų teisus Tarybos 
narys A. Gasys, sakydamas 
apie mūsų rajono vadovus, 
ypač apie pirmąjį – jauniausią-
jį, ar įsijungsi vietinę televizi-
ją, ar atsiversi kurį kitą laikraš-
tį – viskas apie mane ir trupu-
tį apie orus.

Perkirpo juostelę, nors toje 
įstaigoje dar krūva neišspręs-
tų iki galo problemų – kuda-
kuoja lyg višta kiaušinį padėju-
si, pasižvalgė po miestą ar ra-
joną - vėl kudakuoja, prilipdė 
atšvaitą mokinukui prie kupri-
nės vėl garsus kuddd - kuuu - 
daaaakšt, pasveikino darbuo-
tojus profesinės šventės pro-
ga ar su ropliukais paropinė-
jo - vėl nesibaigiantis kudaka-
vimas.

Ar buvo kada taip? Nebuvo. 
Dirbo rajono vadovai savo dar-
bą ir nekudakavo kas žingsnis. 
O kiaušinių viso rajono žmonių 
labui padėdavo gal ir daugiau, 
gal ir maistingesnių.

Tai tas pats, jei girtųsi bat-
siuvys, pakalęs pakulnę, ūki-
ninkas, nušėręs ir sėkmingai 
pardavęs peniukšlį, gydytojas, 
pagydęs ar namo išleidęs ap-
sveikusį ligonį, valytoja, nušla-
vusi kiemą, ar konditerė, iš-
kepusi tortą. Kiekvienas dirba 
savo darbą ir nekudakuoja.

Kudakavimas solidžios įstai-
gos solidiems vyrams ne pats 
geriausias užsiėmimas. Tai jau 
pernelyg narcizmu kvepia...

Bronius Raulinaitis

apie kiaušinius,  
bet ne velykinius

netikėta pažintis...  
su istoriniu  
oro balionu

neišdildomą įspūdį jonavos lopšelio-darželio „dobilas“ 
specialistėms paliko viešnagė lietuvos edukologijos uni-
versiteto Oranžerijoje, kur kartu su kitais forumo dalyviais 
išklausė vedėjos bei botanikės teresės jokšienės specia-
liai parengtą pasakojimą „egzotinių augalų palangė“.

Mes, Feliksa Žentelienė, 
Valerija Mačiulienė ir dauge-
lis kitų senjorų, su kuriais tenka 
pasikalbėti apie rajoninę spau-
dą, dėkojame „Jonedai“ už iš-
samius, analitinius straipsnius, 
kokių pasigendame kituose lai-
kraščiuose. 

Straipsnis „Eilinė sisirūpini-
mo verslu imitacija Jonavoje“ ir 
kiti, spausdinti „Jonedoje“, rodo 
didelę rašančiųjų erudiciją, pro-
blemų supratimą, remiantis 
darbo patirtimi, pateikiama gilu-
minė ir išsami analizė.

Galima pastebėti, kad, nors 
eina rajone keli laikraščiai, bet 
dabartinė spauda dažnai su vi-
suomene neturi jokio ryšio, tar-
pusavio bendravimo. Prisimin-
kim, buvo laikai, kai redakcijos 
darbuotojai stengėsi pritrauk-
ti rašančius visuomenininkus. 
Su rajono laikraščiu „Jonavos 
balsas“ bendravau nuo 1960-
tų metų. Net keli redaktoriai per 
tą laiką pasikeitė (P. Pankra-
tjevas– 1958–1959 m., Girša 
Šmerkovičius – 1959–1962 m.; 
Henrikas Vikertas – 1965–1972 
m.; Povilas Masilionis – 1972–
1979 m.). Daugiau kaip dešim-
tmetį „Jonavos balsui“, tada iš-
eidavusiui 12 500 egzemplio-
rių tiražu, vadovavo Julius Len-
čiauskas (1979–1991 m.). Tai 
buvo vieni įdomiausių, pras-
mingiausių ir produktyviausių 
laikraščio gyvavimo metų, kur 
profesionalūs žurnalistai vilko 

į dienos šviesą negeroves, bet 
į jas tuometinė rajono valdžia 
kaip mat ir reaguodavo. Vie-
nam numerį parašo – dažnai ki-
tam jau atsakymas apie priim-
tą sprendimą, nuobaudą arba 
išspręstos problemos rezulta-
tą. O kaip laukdavome ir ko-
kie buvo drąsūs pagal to laiko 
dvasią ir įdomūs redaktoriaus 
J. Lenčiausko pamąstymai „Pri-
sėskim ir pamąstykim“. 

Bet buvome labai gerbiami 
ir laukiami redakcijoje ir mes - 
kiekvienas rašantysis visuome-
niškais pagrindais. Žinoma, dar 
tada ir honoraro vieną kitą rublį 
gaudavome.

Būdavo, sukvies mus – bū-
relį visuomenininkų: Panoterių 
vidurinės mokyklos mokytojas 
Arlauskas, Skarulių mokyklos 
direktorės pavaduotojas Vytau-
tas Žukas, „Azoto“ gamyklos 
darbuotojai Marijonas Visaka-
vičius, Viktoras Junkaitis ir kt. 
Sugalvodavome diskusiją kokia 
nors tema, anketą, straipsniu-
kus pagal duotą rubriką... Pas-
kui redakcija išrinkdavo geriau-
sią savaitės straipsnį (ar pan.), 
paskatindavo. Ypač pageidau-
davo trumpų, kritinių straipsniu-
kų. Kitame numeryje pateikda-
vo atsakymus, kas padaryta tuo 
klausimu... Laikraštis „Jonavos 
balsas“ buvo gyvas, laukiamas, 
graibstomas. Turbūt nebuvo 
šeimos, kuri neprenumeruotų.

Kažkodėl šiais demokratijos 
laikais rajono spauda atsiriboju-
si nuo probleminių diskusijų, iš-
skyrus „Jonedą“, kuri nors gai-
la, kad išeidama retokai, bet su-
geba pateikti nemokamą infor-
maciją ir ištraukti į paviršių ak-
tualias problemas.

Mes „Jonedos“ šiandien lau-
kiam taip, kaip kažkada laukda-
vome „Jonavos balso“. 

Feliksa Žentelienė

spauda be 
visuomenininkų –  
skurdi ir neįdomi
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informacija tėvams,  
nusprendusiems  

neskiepyti savo vaiko
Jei nusprendėte atidė-

ti kai kuriuos skiepus arba 
kai kurių skiepų visiškai atsi-
sakyti, atminkite, kad tai gali 
būti pavojinga. Apsispren-
dę atidėti skiepijimą arba jo 
visiškai atsisakyti, Jūs pri-
siimate atsakomybę labai 
svarbiu klausimu, kuris yra 
susijęs su pavojumi jūsų vai-
ko sveikatai ir net gyvybei.

 
Kaskart, kai jūsų vai-

kas suserga ir jūs:
• skambinate greitosios 

pagalbos tarnybai, 
• važiuojate greitosios 

pagalbos automobilyje, 
• lankotės ligoninės patal-

poje arba lankotės pas savo 
vaiko gydytoją ar polikliniko-
je: 
apraneškite medicinos 

personalui, kad jūsų vaikas 
nebuvo paskiepytas visomis 
jo (jos) amžiui rekomenduo-
jamomis vakcinomis,
alaikykite skiepų pasą 

lengvai prieinamoje vietoje, 
kad, net esant stresinei situ-
acijai, galėtumėte tiksliai pa-
sakyti, kuriais skiepais Jūsų 
vaikas yra paskiepytas.

Pranešti sveikatos prie-
žiūros specialistams apie 
jūsų vaiko skiepijimo bū-
klę svarbu dėl dviejų prie-
žasčių:

• vertindamas Jūsų vai-
ko sveikatos būklę, gydyto-
jas turi žinoti nuo kokių ligų 
Jūsų vaikas yra paskiepytas;

• jei Jūsų vaikas serga 
liga, kurios išvengiama skie-
pijant, sveikatos priežiūros 
darbuotojai, teikiantys pa-
galbą Jūsų vaikui, gali im-
tis atsargumo ir prevencijos 
priemonių, kad liga neišplis-
tų.

atminkite

• Bet kuri liga, kurios iš-
vengiama skiepijant, gali bet 
kada išplisti Europos regio-
ne, nes visos šios ligos tebe-
cirkuliuoja šiame ar kitame 
pasaulio regione.

• Kartais ligos, kurių gali-
ma išvengti skiepijant, suke-
lia infekcijos protrūkius, t. y. 
didesnį skaičių infekcijos su-
sirgimo atvejų per tam tikrą 
laiką ir tam tikroje vietovėje.

• Kartais užtenka vieno 
susirgimo tam tikra liga atve-
jo, kad bendruomenė turė-
tų pagrindo susirūpinti. Vie-
nas pavyzdžių yra tymai – 
labiausiai užkrečiamų žino-
mų žmogui ligų. Ši liga labai 
greitai plinta tarp imuniteto 
jai neturinčių žmonių.

• Daugeliu atvejų neįma-
noma iš anksto žinoti, kaip 
sunkiai persirgs ta ar kita 
liga Jūsų vaikas.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro specialistų informa-
cinė medžiaga parengta re-
miantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos duomenimis.

Balandžio 24-25 dienomis 
Trakuose vyko šeštasis tarp-
tautinis mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistų konkurso 
„Sveikuolių sveikuoliai“ ren-
ginys. 

Kaip pažymėjo LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pir-
mininkė Dangutė Mikutienė, šis 
konkursas yra vienas iš pavyz-
džių Lietuvos vaikams ir suau-
gusiesiems, kaip galima links-
mai bei išradingai skleisti svei-
kos gyvensenos principus, mo-
kyklų bendruomenėse propa-
guoti sveiką gyvenseną. 

„Sveikuolių sveikuoliai“ fi-
nale rungtyniavo 38 komandos 

(266 dalyviai) iš įvairių Lietuvos 
kampelių. Mūsų rajonui atsto-
vavo net dvi „Neries“ pagrin-
dinės mokyklos komandos bei 
Jonavos lopšelio-darželio „Sau-
lutė“ sveikuolių komanda, kuri 
laimėjo trečiąją vietą. Visi daly-
viai buvo apdovanoti prizais bei 
atminimo dovanėlėmis, na o 
specialioji Sveikatos apsaugos 
ministerijos įsteigta „Vikriausio 
sveikuolio“ nominacija šiame 
renginyje atiteko Jonavos vaikų 
lopšelio–darželio „Saulutė“ au-
klėtiniui Nojui Garkauskui.

irena Pratkelienė
visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė 

(jaunimo sričiai)
irena Pratkelienė

Jonavos rajono „sveikuolių sveikuoliai“

Vaikų amžiuJe 
VeGaniška dieta 

nerekomenduoJama
(Lietuvos gydytojai išsakė 

nuomonę apie vaikų vegetariz-
mą)

Kuo įvairesnį maistą vai-
kas valgo, tuo geriau patenki-
nami jo organizmo poreikiai

Vaikų mityba turi būti suba-
lansuota ir atitikti jų amžių, nes 
mityba turi įtakos ne tik fizinei, 
bet ir protinei vaiko raidai, to-
dėl vaikai negali gauti tik vienos 
rūšies maisto produktų. Vaikas 
kasdien turi gauti pagrindinių 
maisto medžiagų (baltymų, rie-
balų, angliavandenių, minerali-
nių medžiagų, vitaminų ir kalori-
jų) tiek, kiek jam priklauso pagal 
amžių. Vaikui augant jo virškini-
mo sistema bręsta, todėl netei-
singas požiūris į mitybą gali būti 
įvairių ligų priežastimi bei orga-
nizmo sutrikimų priežastimi su-
augusiems.

Kuo įvairesnį maistą vai-

kas valgo, tuo geriau paten-
kinami jo organizmo porei-
kiai

Bet kurio amžiaus vaikui la-
biausiai tinka mišrus tiek au-
galinis, tiek gyvūninės kilmės 
maistas. Augalinis – tai daržo-
vės, vaisiai, kruopos. Su šiais 
produktais vaikas gauna daug 
lengvai skylančių angliavande-
nių, riebalų, turinčių daug neso-
čiųjų riebalų rūgščių, vitaminų 
bei mineralinių medžiagų.

Gyvūninis – tai mėsa, žu-
vis, kiaušiniai. Šie produktai bū-
tini augančiam ir bręstančiam 
organizmui, nes su jais vaikas 
gauna visaverčių baltymų, mi-
neralinių medžiagų, tiek rieba-
luose tirpstančių vitaminų, tiek 
vandenyje tirpstančių vitaminų, 
ypač vitamino B 12 (kurio ran-
dama tik gyvūniniuose produk-
tuose). 

gyvūninės kilmės balty-
mai įsisavinami geriau (96-98 
proc.), negu augalinės kilmės

Vaiko dietoje mėsa yra būti-

na, nes tai visaverčių baltymų, 
geležies, cinko, vitamino B12 
šaltinis. Mėsoje yra visaver-
čių (tai yra, turinčių visas nepa-
keičiamas amino rūgštis) bal-
tymų, reikalingų vaiko augimui 
bei ląstelių, audinių, organų at-
sinaujinimui, atstatymui. Valgy-
damas mėsą, vaikas gauna rie-
balų ir riebaluose tirpių vitami-
nų, kartu riebalai padeda šios 
grupės vitaminus įsisavinti virš-
kinimo metu. Mėsos raumeni-
niame audinyje yra iki 1,5 proc. 
mineralinių medžiagų (daugiau-
sia yra kalio, fosforo, natrio, ge-
ležies, chloro, magnio, cinko). 
Pažymėtina, jog mėsos mine-
ralinės dalies elementai, išsky-
rus nedideles išimtis, yra bio-
logiškai aktyvios, žmogaus or-
ganizmui lengvai pasisavina-
mos formos. Be to, raumeny-
se yra šiek tiek įvairių mikroele-
mentų: vario, mangano, kobal-
to, cinko, nikelio ir kt. Geležies, 
esančios mėsoje, žmogaus or-
ganizmas įsisavina 30 proc., o 
kai ji patenka su kitais maisto 

produktais, jos įsisavinama tik 
10-12 proc. 

Žuvis – tai maisto produk-
tas, turtingas gyvūninės kilmės 
baltymu ir polinesočiosiomis 
omega-3 riebalų rūgštimis, pui-
kus vitaminų A, D šaltinis, todėl 
vaiko organizmui ji būtina (aiš-
ku, jei vaikas nealergiškas). 

Kas nutinka, kai vaiko mi-
tyba netinkama? 

Dėl netinkamos mitybos (t.y. 
negaunant gyvūninės kilmės 
maisto produktų), vaikui trūks-
tant pagrindinių maisto medžia-
gų, mažėja apsauginės orga-
nizmo savybės, silpnėja vaiko 
atsparumas, jis greičiau suser-
ga. Be to, kai vaiko maisto ra-
cione ypač stokojama baltymų, 
jo raumenų ir kūno masė, ūgis, 
krūtinės ląstos apimtis esti ma-
žesni už tinkamai maitinamo 
vaiko. 

ina Kazakevičienė 
visuomenės sveikatos 

biuro direktorė 

tarP kitko:
Teisės sąmoningai nuodyti kitų sveikatą nedavė niekas ir, prieš 
užsidegdami cigaretę viešoje erdvėje, prisiminkime, kad: 

Degdami cigaretės nuodai pasiskirsto taip:
• 20 proc. – rūkančiajam;
• 25 proc. – sudega;
• 5 proc. – lieka nuorūkoje;
• na o kiti 50 proc. – pasklinda aplinkoje ir tenka visiems 

esantiems šalia (kaimynams laiptinėje, žmonai, vaikams, besi-
laukiančiai būsimai mamai, mylimam augintiniui...). 

Kodėl žmogus, būdamas pro-
tinga būtybe ir žinodamas, kad 
rūkydamas žaloja save bei arti-
muosius, vis dėlto rūko? 

Paaiškinimas paprastas – 
jis tampa priklausomas, nes rū-
kant cigaretes išsiskiria ne tik or-
ganizmą nuodijančios medžia-
gos, bet ir tokios, kurių vienkar-
tinis pavartojimas sukelia ma-
lonius pojūčius, keičia valią, su-
vokimą, jausmus, o, sistemingai 
vartojant, keičia ir asmenybę – 
rūkantysis nebesugeba, nors ir 
pats tai neigia, rūkymui pasaky-
ti NE (nes pats mano, kad tai gali 
padaryti bet kada.., vėliau, deja... 
– įprotis jau būna pavergęs žmo-
gų, t.y. sukėlęs ne tik fizinę, bet 
ir psichologinę ir priklausomybę). 

Trys iš keturių vartojančiųjų 
tabaką norėtų pakeisti tokį savo 

elgesį, tačiau tik 7 proc. geba sa-
varankiškai, be kitų pagalbos vi-
siškai atsisakyti rūkymo.

taBako rūkymas – 
Viena iš PaGrindinių 
išVenGiamos mirties 

Priežasčių

Pagrindinės mirties priežas-
tys dėl rūkymo yra: koronarinė 
širdies liga, insultas, vėžys ir lė-
tinė obstrukcinė plaučių liga (Pa-
saulinės Sveikatos Organizaci-
jos duomenys).

Žemėje kas 6 sekundes mirš-
ta žmogus, kurio mirties priežastis 
– rūkymo sukelta liga. Nuo šių ligų 
visame pasaulyje miršta apie 1,3 
mln., Lietuvoje – apie 1,3 tūkstan-

Prašau, nerūkyk šaLia manĘs
(apie „antrinių dūmų“ žalą aplinkinių sveikatai)

ar žinai?
Pasyvaus rūkymo poveikis mūsų augintiniams: 
• šunys 60 proc. daugiau rizikuoja susirgti plaučių vėžiu, katėms 
3 kartus didesnė tikimybė susirgti limfoma (dažniausiai katėms 
nustatomu augliu). 

Nukelta į 6 psl.
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rūkymo metimo ProGrama

nemokama penkių dienų 
programa norintiems atsisaky-
ti rūkymo 

"Kvėpuok laisvai"

"Mesti rūkyti – tai lengva. Aš tai 
esu daręs daug kartų“ 

(Markas Tvenas)

Nuo rūkymo sukeltų ligų visa-
me pasaulyje kasmet miršta apie 
1,3 mln. gyventojų, Lietuvoje – 1,3 
tūkst., Europoje rūkymas lemia 
83 proc. plaučių vėžio susirgimų 
ir yra 82 proc. mirčių nuo plaučių 
vėžio priežastis (Pasaulio sveika-
tos organizacijos duomenys).

Norint nepapildyti šios statisti-
kos, yra tik vienas kelias – atsisakyti šio žalingo įpročio. Tai pada-
ryti nėra lengva, nes žmogus tampa priklausomas nuo nikotino. 
Trys iš keturių vartojančiųjų tabaką norėtų pakeisti tokį savo elge-
sį, tačiau tik 7 proc. geba savarankiškai, be kitų pagalbos visiškai 
atsisakyti rūkymo.

jeigu jūs jau supratote, kad rūkydamas žalojate ne tik 
savo, bet ir savo artimųjų sveikatą ir norite atsisakyti šio ža-
lingo įpročio, kviečiame registruotis į šią programą ir mes 
jums padėsime. ši programa yra skirta padėti jums pereiti 
nelengvą rūkymo atsisakymo laikotarpį sumažinant bei nuga-
lint troškimą rūkyti naudojant natūralias priemones: fizinius 
pratimus, judėjimą, vandenį, saulės šviesą, orą, sveiką mity-
bą, poilsį ir tikėjimą.

Programą sukūrė fizinės medicinos specialistas dr. Veinas 
Makfarlendas (J.Wayne McFarland, M.D.) ir dvasininkas Elanas 
Folkenbergas (Elan J. Folkenberg). Nuo 1987 iki 1991m. Loma 
Linda Universiteto Sveikatos centras (JAV) ją išbandė ir įvertino. 
Tai yra ne tik viena seniausių, bet ir viena efektyviausių progra-
mų norintiems mesti rūkyti. Programa gavo oficialų Pasaulio Svei-
katos Organizacijos pripažinimą ir yra naudojama įvairiose šaly-
se. Nuo 1959 metų daugiau kaip 20 milijonų rūkančių žmonių įvai-
riose šalyse šios programos dėka išsivadavo nuo šios nikotininės 
priklausomybės.

išankstinė registracija ir papildoma informacija: 
• tel. (8 349) 31064, el.p. info@jonavavsb.lt, 
• 8 656 22192, el.p. gintaras@adventistai.lt.
užsiėmimai vyks: 2014 m. gegužės 19-23 dienomis  

(kiekvieną vakarą). užsiėmimo pradžia: 18 val.
adresas: Chemikų g. 136, jonava (jonavos visuomenės 

sveikatos biuras), tel. (8 349) 31064.
Programą veda: gintaras nekis, Adventistų bažnyčios pasto-

rius, šeimos ugdymo konsultantas, baigęs „Pagalbos metantiems 
rūkyti organizavimas bei teikimas“ mokymus ir turintis didelę patir-
tį vedant šias programas.

Rūpindamiesi savo artimųjų sveikatą, paskatinkite ir juos 
dalyvauti šioje programoje.

leidinys „Būkite sveiki, jonaviečiai!” finansuojamas lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.

sveikatos mokykla kviečia  
į nemokamus renginius 2014 m.

eil. 
nr. renginys Kada Kur (adresas) užsiėmimus veda Pastaba

FiziniO aKtYvumO uŽSiĖmimai
1.1. Kineziterapinė pi-

lateso „mankšta 
senjorams“

i-iv 
18 val.

Kosmonautų g. 15, 
Jonava (VŠĮ Vaikų ir 
jaunimo visapusiško 
lavinimo centras)

VŠĮ Vaikų ir jaunimo vi-
sapusiško lavinimo cen-
tro specialistai kinezitera-
peutai

Vyks nuo 05-05. 
Tel. 8 682 14354

1.2. Mankštos-pamo-
kos „augu svei-
kas“ 1,5-3 metų 
vaikams su tėve-
liais

i-iii 
18 val. Iš viso 
12 užsiėmimų

vasario 16-os g. 9, 
Jonava (UAB „Ridi-
kiukas“) 

UAB „Ridikiukas“ specia-
listai

išankstinė registra-
cija tel. 8 610 49397. 
Dalyvių skaičius ribo-
tas. Užsiėmimai kitai 
grupei vyks rugsėjo 
mėn. Registruotis ga-
lite jau dabar.

1.3.

Aerobinės treni-
ruotės „zumbos 
žingsniu“

iii 
20 val. (daly-
viams iki 40 

metų)

Kauno g. 59, jona-
va („Neries“ pagrin-
dinės mokyklos aktų 
salėje)

Šokių klubo „Bonus“  
treneriai

Nuo 04-14 iki 07-07 d. 
Tel. (8 349) 31064

1.4. i 
20 val. (daly-
viams per 40 

metų)

Chemikų g. 138, jo-
nava (J. Vareikio pro-
gimnazijos aktų salė-
je, įėjimas iš kiemo 
pusės, nuo automo-
bilių stovėjimo aikš-
telės)

Šokių klubo „Bonus“  
treneriai 

PaSKaitų – PRaKtinių SeminaRų CiKlaS „nORiu BŪti SveiKaS“
2.1. „rudens vaisti-

niai augalai, jų 
panaudojimas 
maistui bei svei-
katinimosi prie-
monėms“

Rugsėjo 
10 d. 18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure) 

Marius Lasinskas, 
vaistininkas – žolininkas, 
„Žolinčių akademijos“ lek-
torius, pats gaminantis 
žolelių arbatas ir pries-
konius iš lietuviškos eko-
logiškos augalinės žalia-
vos.

Tel. (8 349) 31064

2.2. „liga – gelbėtoja, 
kada gali ir kada 
negali padėti vien 
tik vaistažolės“

lapkričio 
5 d.18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Marius Lasinskas, 
vaistininkas – žolininkas, 
„Žolinčių akademijos“ lek-
torius

Tel. (8 349) 31064

PaSKaitų CiKlaS „SveiKOS mitYBOS PagRindai“  
(viskas apie sveiką maistą, žaliavalgystės pagrindai)

3.1. „Sveikos mitybos 
samprata“

gegužės 8 d. 
18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Paulius Jaruševičius, 
Ann Wigmore fondo di-
rektorius, Hipokrato svei-
katos instituto atstovas 
Lietuvoje.

Tel. (8 349) 31064

3.2. „gyvulinės ir au-
galinės kilmės 
maistas“

gegužės 
15 d. 18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Darius Kubilius, 
Ann Wigmore fondo lek-
torius, Lietuvos sveika-
tos mokslų universite-
to dėstytojas, Kauno kli-
nikų plastinės ir rekons-
trukcinės chirurgijos kli-
nikos gydytojas, taikantis 
gydančios mitybos princi-
pus ligoniams.

Tel. (8 349) 31064

3.3. „augalų daigini-
mas“

gegužės 
29 d. 18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (Visuomenės 
sveikatos biure)

Paulius Jaruševičius, 
Ann Wigmore fondo di-
rektorius, Hipokrato svei-
katos instituto atstovas 
Lietuvoje.

Tel. (8 349) 31064

mĖnuO PRieš RŪKYmĄ„jOnavieti, neRŪKYK“
4.1. Penkių dienų pro-

grama norintiems 
atsisakyti rūkymo 
„Kvėpuok lais-
vai“ 

gegužės
19 d. 18 val.

Chemikų g. 136, jo-
nava (visuomenės 
sveikatos biure)

Gintaras Nekis, 
Adventistų bažnyčios 
pastorius, šeimos ugdy-
mo konsultantas, baigęs 
„Pagalbos metantiems 
rūkyti organizavimas bei 
teikimas“ mokymus ir tu-
rintis didelę patirtį vedant 
šias programas.

registracija 
tel. (8 349) 31064; 
8 656 22192, el.p. 
gintaras@adventis-
tai.lt.

4.2. Sveikatos akcija 
„jonavieti, nerū-
kyk laiptinėje“

darbo dieno-
mis nuo ge-
gužės 15 d.

Plakatus galima pa-
siimti Chemikų g. 
136, jonava (Visuo-
menės sveikatos biu-
re) nuo 8 iki 14 val. 

Rūta Pugačiauskienė, 
Jonavos VSB visuome-
nės sveikatos stiprinimo 
specialistė,
tel. (8 349) 31064, 
ruta.pugaciauskiene@ 
jonavavsb.lt. 

Plakatą su telefono 
numeriu, nurodančiu, 
kur kreiptis, kai kai-
mynai Jus nuodija ci-
garečių dūmais ben-
drose patalpose do-
vanojame visiems, 
norintiems pasikabin-
ti jį savo laiptinėje.

čio gyventojų kasmet. Taip pat 
Lietuvoje kasmet užregistruoja-
ma 1,5 tūkst. naujų plaučių vė-
žio atvejų, iš sergančiųjų šia liga 
ilgiau nei metus išgyvena tik vie-
nas iš trijų asmenų... 

tyčia Gadinti saVo 
sVeikatą yra kiekVieno 
LaisVa aPsisPrendimo 

teisė... 

Cigarečių dūmų sudėtis
• Cigaretėje yra sukauptas 

mirtinas pavojingų sveikatai įvai-
rių chemikalų “kokteilis” (dau-
giau nei 4000): nikotinas, der-
vos, smalkės, acetonas (dažų 
skiediklis), kadmis (automobilių 
akumuliatorių skystis), formalde-
hidas (laboratorinių organų kon-

servantas), amonis, butanas, ar-
senas, švinas, cianidas (mirtinas 
žiurkių nuodų komponentas), 
metanolis (raketų kuras), sieros 
rūgštis, radioaktyvūs elementai 
tokie kaip radonas, polonis – 210 
ir kt., kuris, cigaretei degant, pa-
tenka į aplinkos orą.

• Cigarečių dūmuose esan-
tis nikotinas neskatina vėžio iš-
sivystymo (tokį poveikį turi kitos 
kancerogeninės medžiagos, jų 
yra per 40), tačiau sukelia krau-
jagyslių pokyčius ir greitą priklau-
somybę. 

Pagal šalies ir užsienio 
literatūrą parengė:
Rūta Pugačiauskienė, 
jonavos visuomenės 
sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos stiprinimo 
specialistė
gintaras nekis, lektorius

komentaras:
Stovėti šalia judrios ga-

tvės mažiau pavojinga svei-
katai nei stovėti šalia rūkan-
čiojo, 1 val. prirūkytoje patal-
poje = 1 surūkytai cigaretei, 
nes: 

• Rūkančiojo iškvėpti dūmai 
aplinkiniams yra žymiai nuo-
dingesni, nes rankoje ar pele-
ninėje smilkstanti cigaretė, dėl 
žemesnės degimo temperatū-
ros, išskiria kitos sudėties che-

minių medžiagų mišinį, kuria-
me yra dar daugiau nuodingų 
medžiagų. 

• Pasyviai rūkančio organiz-
me susikaupia kur kas didesnė 
šių nuodų koncentracija nei ak-
tyviai rūkančiojo.

• Pasyvusis rūkymas ypač 
pavojingas  lėtinėmis ligomis 
sergantiems žmonėms ir vai-
kams.

• Tabako dūmuose esan-
tis nikotinas ir smalkės sukelia 

ne tik rūkančiajam, bet ir aplin-
kiniams kraujagyslių pokyčius, 
blogėja širdies raumens aprū-
pinimas deguonimi, skatinama 
aterosklerozė, padidėja mio-
kardo infarkto rizika, sulėtėja 
žinių  įsisavinimas.

• Gyvenantys su rūkančiai-
siais 25 proc. dažniau serga iš-
emine širdies liga. 

• Pagyvenus penkerius me-
tus su rūkaliumi, akies tinklai-
nės geltonosios dėmės dege-

neracijos rizika padvigubėja, 
o nuolatos gyvenant – patrigu-
bėja. 

• Moterys, kurių vyrai rūko, 
turi 30 proc. didesnę tikimybę 
susirgti plaučių vėžiu nei nerū-
kančiųjų žmonos, o rūkančių 
žmonų nerūkantiems vyrams 
ši tikimybė dar didesnė. 

• Pasyvaus rūkymo žala 
vaisiui ir naujagimiui: 

o Savaiminis persileidi-
mas (rizika iki 27 proc.), 2 kar-

tus didesnė staigios kūdikių 
mirties tikimybė, sulėtėjęs vai-
siaus galūnių augimas, suma-
žėjęs naujagimio plaučių tūris, 
mažas naujagimio kūno svoris, 
iki 70 proc., jie dažniau serga 
vidurinės ausies, plaučių užde-
gimais ir kt. ūmiomis kvėpavi-
mo organų infekcinėmis ligo-
mis, didesnė tikimybė susirgti 
lėtiniu bronchitu, bronchine as-
tma, kuri būna ir sunkesnės ei-
gos. 

Atkelta iš 5 psl.
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www.jonavospaslaugos.lt 

uaB „jonavos paslaugos“ kokybiškai atlieka:
santechnikos, elektros, remonto ir apdailos darbus pri-

vačiuose butuose, namuose, bendrovėse, įstaigose, organiza-
cijose. 

Kreiptis: 
• santechnikos darbai – vadybininkas Justinas Paplaus-

kas, tel. 8 698 37034
• elektros darbai – vadybininkas Artūras Gylys, tel. 8 699 

87307
• butų, namų bei kitų patalpų remonto ir apdailos darbai 

– Antanas Augūnas, tel. 8 698 37186.
Užs.Nr.26

Pirmojo etapo daugiabučių 
rangovų pirkimas per Centrinę 
pirkimo organizaciją eina į pa-
baigą. Jau gegužės 7 d. kvie-
čiu į susitikimą Jonavos rajono 
savivaldybės salėje (II aukštas) 

lietavos g. 27 namo savinin-
kus 18 val. ir Kosmonautų g. 
16 namo savininkus 19 val. 
Rangovai, laimėję šių namų re-
novacijos darbus, supažindins 
su parengtu techniniu projektu. 
Po to seks konkretūs renovaci-
jos darbai ir nieko keisti nebus 
galima.

Iš Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros gavome patvirtinimą, 
kad bus suteiktas kreditas lie-
tavos g. 21 daugiabučio namo 
renovacijai.

daugiabučių namų darbų 
rangos su projektavimu pirki-
mo rezultatai (žr.lentelę). tę-
sinys. Pradžia „joneda“ nr.4 
(185).

daugiabučių  
savininkų dėmesiui!

edmundas gedvila
uaB “jonavos paslaugos” direktoriaus pavaduotojas daugiabučių administravimui

Eil.Nr. Adresas Max. užsakymo 
biudžetas

Data Skirtumas Tiekėjo kaina Tiekėjas Terminas

17 lietavos g. 21
CPO35749

753.605,73 lt 2014.04.24 6.492,68 lt 747.113,05 lt CCm Baltic, 
uaB

11 mėn.

viso 753.605,73 lt 6.492,68 lt 747.113,05 lt

viso
(17 namų):

22.337.243,07 lt 1.659.439,30 lt 20.677.803,77 lt

miKROautOBuSų iR lengvųjų autOmOBilių 3d Ratų SuvedimaS

RuOšiame autOmOBiliuS teCHninei aPŽiŪRai
KOmPiuteRine įRanga atlieKame 
autOmOBilių diagnOStiKĄ
eleKtRinĖS dalieS RemOntaS
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas 
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
- aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

mus rasite jonavoje 
Plento g. 25
užsakymų priėmimas:
tel. 8 349 51379, mob. 
tel. 8-684 90252

 

uaB valditas - atestuota statybos įmonė, 
kuri teikia visas paslaugas, reikalingas jūsų 
aplinkos grožiui ir jaukumui, bei profesiona-
liai atlieka šiuos darbus:

• Trinkelių klojimas
• Tvorų tvėrimas
• Kraštovaizdžio projektai, apželdinimas, vejų 
įrengimas 
• Dekoratyvinių tvenkinių įrengimas
• Sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas 
• Lietaus nuotekų sistemų įrengimas

Prekiaujame grindinio trinkelėmis, plastikiniais bortais.
Yra galimybė mūsų teikiamas paslaugas ir 

prekes įsigyti išsimokėtinai.
www.valditas.lt, tel:. +370 687 59030, +370 672 71920

aB „jonavos šilumos tinklai“ 
informuoja

Dėl šiluminės trasos remonto darbų nuo gegu-
žės 5 d. iki gegužės 28 d. (imtinai) nebus tiekia-
mas karštas vanduo Kosmonautų g.15; 16; 17; 18; 
20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 42; 44; 46; 48; 50; Lie-
tavos g. 1; 3; 5  abonentams.

šeimų šašKių tuRnYRaS
gegužės 17 d. 11:00 val. 

Varžybos vyks Jonavos kultūros 
centre (buvusios kavinės patalpos)

Komandas sudaro 2 asmenys:
vaikas iki 10 metų + vienas iš 
tėvų/vyresnis brolis ar sesė

Turnyro nugalėtojai:
• 3 geriausios šeimų komandos
• 3 geriausi vaikai iki 8 m. (berniukai/ mergaitės)
• 3 geriausi vaikai iki 10 m. (berniukai/ mergaitės)
• 3 geriausi tėvai

nugalėtojų komanda susirungs su 
jonavos r. savivaldybės meru!

Renginį organizuoja: Vaikų ir jaunimo visapusiško lavini-
mo centras, Jonavos r. neįgaliųjų sporto klubas “Joneidra”, Jo-
navos kultūros centras

Registracija iki gegužės 10 d. tel. 8 682 14354 arba el. 
paštu info@lavinimo centras.lt

PaSPiRtuKų lenKtYnĖS
Varžybos vyks „Šeimos dieną“ – gegužės 17-ąją
Varžybų pradžia 13 val. prie Jonavos kultūros centro
 
varžybose dalyvaus dvi amžiaus grupės:
1. Vaikai iki 6 metų
2. Vaikai 7 – 10 metų

Dalyviai varžysis po 10 vienu metu. 
Trys dalyviai, savo amžiaus grupėje grei-
čiausiai važiavę, dalyvaus superfinale, 
kuriame paaiškės nugalėtojas.

Vaikai varžysis nuosavais paspirtukais. Varžybų dalyviai pri-
valo būti su šalmais ir apsaugomis.

Jonavos rajono policijos komisariatas apdovanos sau-
giausią varžybų dalyvį.

Visi, norintys dalyvauti, el. paštu info@lavinimo centras.lt 
turi atsiųsti savo registracijos duomenis: dalyvio vardas, pavar-
dė; tėčio/ mamos vardas, pavardė; tel., el. pašto adresas, daly-
vio gimimo data, kurioje grupėje dalyvaus.

Registracija iki gegužės 10 d. tel. 8 682 14354 arba el. 
paštu info@lavinimo centras.lt

Renginį organizuoja: Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo 
centras, Jonavos kultūros centras

• butus:

vieno kamb. – 10 butų 
(nuo 9 000 iki 41 000 lt)

Žemaitės g. (5 a. blok. na-
mas, III a., bendr. pl. 36 m2, di-
delė virtuvė, WC ir vonia ats-
kirai, šarvuotos durys, yra bal-
konas). Kaina 37000 Lt. Tel. 
54607, 8-612 11896

1,5 kamb. – 1 butas (35 
000 lt)

Kosmonautų g. (9 a. mūr. 
namas, VII a., bendr. pl. 36,93 
m2, virtuvės pl. 6,12 m2, kamb. 
pl. 13,02 ir 7 m2, WC ir vonia 
kartu). Kaina 35000 Lt. Tel. 
54607, 8-612 11896

dviejų kamb. – 12 butų 
(nuo 20 000 iki 121 000 lt)

Lietavos g. (5 a. blok. na-
mas, III a., vidinis, bendr. pl. 
49,69 m2, didelė virtuvė, WC 
ir vonia kartu (pakeista san-
technika ir visa įranga, par-
duodama su integruotais bal-
dais ir įranga), pakeisti langai 
ir durys, el. instaliacija, įstiklin-
tas aliuminio profiliu balkonas). 
Kaina 69000 Lt. Tel.: 54607, 
8-612 11896

trijų kamb. – 8 butus (nuo 
55 000 iki 80 000 lt)

A. Kulviečio g. (5 a. blok. 
namas, I a., bendr. pl. 65,77 
m2, didelė virtuvė, WC ir vonia 
kartu (pakeista santechnika), 
pakeisti langai ir grindys, su-
remontuotas; įstiklintas ir ap-
šiltintas balkonas; parduoda-
ma su virtuvės baldais). Kai-
na 80000 Lt. Tel.: 54607, 8-612 
11896

keturių kamb. - 1 butas 
(60 000 lt)

Lietavos g. ( 5 a. mūrinis 
namas, II a., bendr. pl. 71, 27 
m2, vonia ir WC atskirai, šar-
vo durys, dalis plastikinių lan-
gų, įstiklintas balkonas, tvar-
kingas). Kaina 60000 Lt. Tel.: 
54607, 8-612 11896

• namus, sodybas - 6 (nuo 
75 000 iki 120 000 lt)

Namą Ručiūnų k. (mūrinis 
namas (3 kamb., virtuvė, rū-
sys), 18 a namų valda, ūkiniai 
pastatai). Kaina 75000 Lt. Tel.: 
54607, 8-612 11896

• sodus – 8 (nuo 23 000 iki 
52 000 lt)

Sodą s/b “Draugystė” Aro-
nijų g. (6 a žemės, vandentie-
kis, įrankinė, vaismedžiai ir gė-
lynai). Kaina 35000 Lt. Tel.: 
54607, 8-612 11896

Sodą s/b „Šventoji“, Du-

bių k., Jonavos r. ( mūrinis na-
mas su mansarda, bendr. pl. 
45 m2, šulinys, pirtis, vaisme-
džiai, vaiskrūmiai, 12 arų že-
mės sklypas, prie Šventosios 
upės). Kaina 48000 Lt. Tel.: 
54607, 8-612 11896

• sklypus – 16 (nuo 15 000 
iki 180 000 lt)

Aušros g. Šveicarija (50 a 
žemės ūkio paskirties, asfal-
tuotas kelias ir visos komuni-
kacijos). Kaina 3500 Lt/a. Tel.: 
54607, 8-612 11896

• garažus 2 – (nuo 9 000 
iki 15000)

Garažą g/b „Šilelis“ (stan-
dartinis). Kaina 9000 Lt

• Komercinės paskirties 
pastatus – 2 (nuo 130 000 iki 
700 000 lt)

(parduotuvė su įranga, 
viešbutis). Tel.: 54607, 8-612 
11896

• autoserviso dirbtuves – 
1 (40 000 lt)

Krovininių mašinų variklių 
remonto dirbtuves su įran-
ga Skaruliuose garažų ben-
drijoje (vartų aukštis – 6,34 
m, bendr. patalpos pl. 73,8 
m2, su duobe, virš dirbtuvių 
įrengti du kambariai, prieš 
patalpas - standartinis gara-
žas su rūsiu, yra 7 a žemės). 
Kaina 40 000 Lt. Tel.: 54607, 
8-612 11896

išsami inf. apie visus par-
duodamus objektus tel.: 

54607, 8-612 11896,  
www.joneda.lt

uaB „Joneda“ šiuo metu siūlo išsirinkti pirkti
 iš 70 nekilnojamojo turto įvairių objektų:

UAB “Joneda” 
nekilnojamojo  

turto vadybininke
.

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-655 54404
8-612 11896

darbo laikas:
i – iv 8 – 17 val.

v 8 – 16 val.

JoNavoJe  
Lankėsi seimo  

Pirmininkė
 
Balandžio 25 d. Jonavoje 

lankėsi Seimo Pirmininkė Lore-
ta Graužinienė. Susitikdama su 
rajono savivaldybės vadovais, 
administracijos skyrių vedė-
jais, Seimo Pirmininkė domėjo-
si, kaip funkcionuoja valstybės 
savivaldybei perduota sociali-
nių pašalpų mokėjimo ir kontro-
lės funkcija, ar pakankamai su-
renkama gyventojų pajamų mo-
kesčio. 

Tądien viešnia lankėsi ir Jo-
navos rajono vaikų globos na-
muose.

“Jonedos“ inf.
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sUPerKa
juOdųjų iR SPalvOtųjų

metalų lauŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

demOntuOja metalĄ
Jonalaukio g. 16
tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

Perka

siūLo darBą

Parduoda

siūLo PasLauGas

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. 
Sveria el. svarsty-
klėmis. Moka 
priedus. Sumoka 
iš karto. 

mob. 8 617 46151

minKštųjų Baldų
RemOntaS, ReStauRavimaS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

tel. 8-608 90969

TeLeviSaTa J. Ralio g. 3, Jonava. tel. (8-349) 61133
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai. tel. (8-347) 71057

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
tel. 8-601 92887

gaminame 
PaminKluS, tvOReleS.
stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

    

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

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? neturite laiko 
tuo pasirūpinti? autoservisas „alkidėja“ viską sutvarkys: tereikia palikti 
automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 

malKOS
tel. 8 635 54215

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
tel. 8 699 48134

Reikalingi pagalbiniai dar-
buotojai (-os) Kauno rajone. 
Privalumas su automobiliu. 

tel. 8 670 97704, 
Kaunas.

Parduodu valgomojo 
stalą su 4 kėdėm.

Kaina 350 lt.
tel. 8 683 96116

resTaUrUoJa vonias
Ilgametė patirtis (paslauga teikia-
ma nuo 1995 m.). Vonias dengia-
me specialios paskirties, ypatingo 
atsparumo ekologiška danga be 
tirpiklių. Aukšta kokybė. Pažangi 
liejimo technologija. Darbas atlie-
kamas be dulkių. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ilgas tarnavimo lai-
kas. Suteikiama 5 m. garantija.
tel.: 8-673 56679, 8-617 13178

antrojo pasaulinio karo dalyvių organizacijos taryba ge-
gužės 9 dieną Jonavos karių kapinėse organizuoja Pergalės 
dienos minėjimą.

Kviečiame karo veteranus, jų artimuosius ir visus rajono gy-
ventojus.

minėjimo pradžia 12 val. 

GeGužės mėnesĮ JonaVos krašto  
muZieJus kViečia Į:

kiLnoJamas Parodas
8 d. 17 val. Fotomenininko Rimanto dichavičiaus fotogra-

fijų ciklo „vizijos“ parodos atidarymas ir knygos „laisvės pa-
ženklinti“ pristatymas (Dailės skyriuje). Paroda veiks iki 31 d.

iki 9 d. tautodailininko vytauto ilonio medžio drožybos 
paroda (Istorijos skyriuje).

12-31 d. Justino vareikio progimnazijos teatro studijos 
„micius“ vadovės danguolės Žeglovos lėlių paroda (Istorijos 
skyriuje).

renGinius, skirtus tarPtautinei muZieJų dienai
16 d. muziejų dienos proga nemokamas muziejaus ir fili-

alų lankymas (būtina išankstinė registracija tel. (8 349) 52335).
16 d. 10 val. edukacinė valandėlė moksleiviams „Seno-

ji lietuviškoji mokykla ir senieji liaudies žaidimai“ (būtina iš-
ankstinė registracija tel. (8 349) 52335).

16 d. 14 val. ekskursija „senoji Jonava“ (būtina išankstinė 
registracija tel. (8 349) 52335).

17 d. 19 val. akcija „Pasveikinkit muziejų daina“ (Muziejaus 
kiemelyje, esant blogam orui – Dailės skyriuje).

17 d. 21 val. vakarinis kinas (Muziejaus kiemelyje, esant blo-
gam orui – Dailės skyriuje).

renGinius
20 d. 12.30 val. istorinio arklių pašto kelio „Sankt Peter-

burgas-Kaunas-varšuva“ žygeivių sutikimas kartu su jona-
vos janinos miščiukaitės meno mokyklos pučiamųjų orkes-
tru (Muziejaus kiemelyje).

edukaCinius užsiėmimus 
visą gegužės mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams: 

„Senoji lietuviškoji mokykla ir senieji liaudies žaidimai“, „jo-
navos arklių pašto stoties istorija“, „Kaip vaikelis rašto mo-
kėsi“, „tradiciniai lietuvių liaudies amatai“ (informacija tel. (8 
349) 51446).

16 d. 16 val. Praktinis užsiėmimas suaugusiesiems „juos-
tų audimas vijimo būdu“ (būtina registracija tel. (8 349) 53388).

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

tel. 8-652 05694

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

tel. 8-678 25799


