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Aldona Skaisgirytė

Liepos 30-ąją Jonavos 
uždaroji akcinė bendro-
vė „Baldai Jums“ pažymė-
jo savo veiklos 21-ąsias me-
tines su neregėtu sėkmės 
šuoliu: cecho Nr. 1 pardavi-
mai per pusmetį išaugo 37 
proc., įsiveržta į stulbinan-
čias užsienyje baldų rinkos 
aukštumas – dvi jonaviečių 
gaminamos kolekcijos par-
davinėjamos paties aukš-
čiausio lygio prabangos 
prekių skyriuje, kurias sė-
kmingai perka įnoringi, ver-
tinantys prabangą ir kokybę 
ir tam negailintys pinigų An-
glijos elito atstovai.

Džiugu ir tai, kad jona-
viečių baldininkų gaminami 
baldai jau kuris laikas lai-
kosi Anglijos elitinio prekių 
ženklo tope.

Kaip sakė UAB „Baldai 
Jums“ generalinis direktorius 
Alfonsas Meškauskas, vado-
vaujantis įmonei nuo pat įsi-
kūrimo, praėjusieji metai ben-
drovei buvo išties labai sė-
kmingi: įgyvendinta 7 investi-
ciniai projektai – į gamybą in-
vestuota 1,5 mln. eurų. 

„Ir tai padaryta visų mūsų 
dėka - mūsų uždirbtais pini-
gais. Aš džiaugiuosi, kad įmo-
nės administracija kartu su 
dirbančiaisiais gamyboje ga-
lėjo pagerinti darbo sąlygas, 
darbas tapo dar našesnis, 
kūrybiškesnis, geresnis. To-

dėl mes šiandien galime kon-
kuruoti pasaulinėje rinkoje“, - 
sakė bendrovės „Baldai Jums“ 
generalinis direktorius.

Praeitais metais Jonavos 
baldų bendrovės pardavimai 
išaugo penktadaliu, o per pir-
mąjį šių metų pusmetį - 24 
proc. UAB „Baldai jums“ per 
pirmąjį šių metų pusmetį par-
davė baldų už 6 mln. eurų, an-
trajam pusmečiui turi užsaky-
mų už 8 mln. 

„Techninės pažangos, ku-
rią mes padarėm, nepakanka, 
kad išsiverstume su tuo pačiu 
dirbančiųjų skaičiumi ir laiku 
įvykdytume smarkiai išaugu-
sius užsakymus. Todėl kvie-
čiam ir laukiam žmonių, ku-
rie galėtų įsilieti į mūsų ko-
lektyvą, kad kartu galėtu-
me siekti dar įspūdinges-
nių rezultatų. Atkreipiu dė-
mesį, kad priimdami į dar-
bą moteris, auginančias ma-
žamečius vaikus, bei patirtį 
ir kvalifi kaciją turinčius dar-
bininkus, su kiekvienu ats-
kirai tariamės dėl individu-
alus darbo grafi ko“, - kalbė-
jo didžiausios Jonavos baldų 
įmonės vadovas ir trumpai su-
formulavo artimiausius ben-
drovės siekius. 

„Pirmasis siekis – surasti 
darbuotojų, kad bent vienas iš 
dviejų taptų ilgalaikiu. Prašau 
visų, jei žinot tokių tarp kaimy-
nų, giminių, pažįstamų, kvies-
kit – tegul tampa mūsų kolek-
tyvo nariu.

Antra, labai sparčiai auga 

cechas Nr.1. Jei įmonė per pir-
mąjį pusmetį pardavimus pa-
didino 24 proc., tai šis cechas 
– net 37 proc. Tai milžiniškas 
šuolis. Bet mes sakom, kad to 
nepakanka, nes užsakymų yra 
labai daug. Ceche dirba ir rei-
kalingi tokie žmonės, kurie gali 
padaryti puikų baldą. Mes la-
bai džiaugiamės, kad mūsų dvi 
kolekcijos pardavinėjamos pa-
ties aukščiausio lygio praban-
gos prekių skyriuje. Aukštesnio 
jau nebūna. Todėl mums reika-
lingi žmonės, kurie turi kvalifi -
kaciją ir turi norą dirbti. Svar-
biausia norą, nes visa kita iš-
mokstama.

Trečia, galų gale išaugo 
ąžuolo baldų pardavimai. Mes 
daug perkam ąžuolo ir susidu-
riam su šios medienos tiekėjų 
neatsakingumu. Todėl mūsų 
tikslas – ceche Nr.2 turėti 
ąžuolo apdirbimo barą, kuria-
me galėtume laiku pasigamin-
ti reikalingas kokybiškas deta-
les.

Tai tokie trys siekiai. Susi-
randam trūkstamą kiekį darbš-
čių, atsakingų žmonių. Kada 
tokių žmonių bus, cechas Nr. 
1 ir toliau augs, o cechas Nr. 2 
galės pasigaminti ąžuolo ruo-
šinius. Jei tai įvykdysime, tai 
metus tikrai baigsime sėkmin-
gai“, - sėkmės viziją kolekty-
vo nariams pateikė bendrovės 
„Baldai Jums“ generalinis di-
rektorius A. Meškauskas.

Apie bendrovę „Baldai 
Jums“ ir jos žmones plačiau 
3 psl.

„baldai Jums“ įsiveržė į elitinę Anglijos prabangos prekių rinką – 
perkamiausių baldų tope net dvi jonaviečių kolekcijos

Nenutrūkęs ryšys ir su įmonės veteranais. Nors ne vie-
nas jų jau nedirba, tačiau bendrovės vadovybės gerbiami, 
kviečiami į renginius, kaip ir šįkart minint 21-ąsias ben-
drovės „Baldai Jums“ veiklos metines, o tęsiant baldžių 
miesto istoriją – 114-ąjį gimtadienį.

Kostė Banaitienė, išdirbusi baldininkų kolektyve 41 
metus, sakė net visa dešimčia metų atjaunėjusi, kai buvo 
pakviesta nors trumpam sugrįžti į savo darbovietę.

Ponia Kostė, dėkodama UAB „Baldai Jums“ generali-
niam direktoriui Alfonsui Meškauskui visų darbo vetera-
nų vardu, kad jų vis nepamiršta, įteikė didžiulę savo ran-
komis išaugintą leliją.

UAb „baldai Jums“ 
aukso fondas – 

kolektyvo žmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atlieka įvairius darbus aukštyje:
medžių genėjimas ir šalinimas,

stogų remontas ir priežiūra,
oro kondencionierių montavi-
mas. Aukštalipio paslaugos.

Pavojingų
Medžių

TEL. 8-621 11210
Šalinimas

Išnuomojamas grožio salo-
no patalpose naujai įreng-
tas kabinetas (9 kv.m). Pa-
geidautina masažistas (ė). 
Tel. 8 601 09477.

S T A R T U O J A M !!!
Rudens sezono atidarymo akcija (vyks tik iki 09-07)

10 KARTŲ TIK 49 EUR (vietoje 69 EUR)+kardiotreniruokliai 
NEMOKAMAI!!!!

Įsigykite pigiai abonentą dabar- sportuokite, kada atrasite laiko (galioja 6 mėn.)

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

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!
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Darbas Seime – jau tre-
čią kadenciją, intensyvi veikla 
vykdant susisiekimo ministro 
pareigas, kaskart – nauji iššū-
kiai, problemos ir jų sprendi-
mų paieškos. Tokia šiandien 
Rimanto Sinkevičiaus kas-
dienybė. Vadovavimas vie-
nai reikšmingiausių ministeri-
jų politikos senbuviui suteikė 
daug patirties. „Turiu nemažai 
vizijų, tikslų, sieksiu viską įgy-
vendinti“, – sako ministras.

- Pastaruosius septynerius 
metus darbuojatės Seime, tre-
jus iš jų esate susisiekimo mi-
nistras. Esate išrinktas Jona-
vos rinkiminėje apygardoje, 
tačiau mieste matome jus re-
tokai. Ar dėl to galima „kaltin-
ti“ ministro pareigas?

- Pirmiausia, pagal LR Kons-
tituciją, Seimo narys atstovau-
ja visų šalies gyventojų intere-
sams, yra tautos atstovas. Aiš-
ku, apygardai, kurioje esi išrink-
tas, dėmesio skiri daugiau. Na, 
o susisiekimo ministro parei-
gos reikalauja tikrai daug laiko. 
Susisiekimas – labai plati sritis, 
nes institucija, kuriai dabar ten-
ka vadovauti, sudaryta iš anks-
čiau veikusių transporto ir ryšių 
ministerijų. 

Sutinku, esu retokas svečias 
Jonavos rajone, tačiau mano 
nebuvimą iš dalies kompensuo-
ja mano padėjėjai, taip pat ir ra-
jono meras. 

- Per paskutinius mėne-
sius Jums teko dorotis su 
rimtais iššūkiais. Pirmiau-
siai – lėktuvo AN-2 katastrofa, 
tuomet – valstybės valdomos 
laivininkystės bėdos. Žinias-
klaidoje Susisiekimo ministe-
rija buvo nuolat linksniuoja-
ma. Ar niekuomet nekilo min-
tis į viską spjauti, pasitraukti 
iš pareigų?

- Mano charakteris ne toks, 
kad, prisiėmus atsakomybę, im-
čiau ir pabėgčiau. Gal nuskam-
bės pernelyg išdidžiai, tačiau, 
esu tikras, kad bet kas kitas ge-
riau su minėtomis situacijomis 
nebūtų susitvarkęs.

Kalbant apie AN-2 lėktuvo 
nelaimę reiktų atkreipti dėmesį, 
kad ten, kur susiduria žmogiš-
kasis faktorius, gamta ir techni-
ka, visuomet pasilieka erdvės ir 
galimybių įvykti netikėtumams. 
Kartais – tragiškiems. Sudu-
žusio virš Baltijos jūros lėktuvo 
atvejis nėra išskirtinis. Tokių ne-
laimių nutinka. Tiesiog žinias-
klaida temą „pasigavo“ ir padarė 
naujienų topu. Ne kartą sakiau ir 
vėl pasikartosiu – padarėme ab-
soliučiai viską, ką galėjome. Jei 
laikas būtų atsuktas atgal, pa-
kartotume visus veiksmus lygiai 
tokia pat seka. Nemanau, kad 
buvo padaryta klaidų, todėl nei 
atitinkamų tarnybų, nei savo va-
dovaujamos ministerijos kaltinti 
negalėčiau. 

Iš esmės gelbėjimo jūro-
je darbai yra Krašto apsaugos 
ministerijos kompetencijos sri-
tis. Susisiekimo ministerija ne-
turi gelbėjimo tarnybos, specia-
listų ir priemonių – visu tuo dis-
ponuoja KAM. Mūsų sąsaja šio-
je istorijoje yra ta, kad dalyvau-
jame reguliuojant orlaivių eismą. 
Vis dėlto buvo priimtas proto-
kolinis Vyriausybės sprendimas 
dėl Susisiekimo ministerijos da-
lyvavimo sprendžiant susidariu-
sią situaciją.

Dėl „Lietuvos jūrų laivinin-

kystės“ galiu pasakyti tiek – 
prastą įmonės padėtį jau pa-
veldėjau. Ši įmonė nuostolin-
gai dirbo jau nuo 2008 m. Tuo-
met prasidėjo pasaulinė ekono-
mikos krizė. Rinkoje susiklos-
tė tokia situacija, su kuria „Lie-
tuvos jūrų laivininkystė“ nesusi-
dorojo. Įmonė paėmė paskolą, 
įsigijo vieną mažo tonažo sau-
sakrūvį laivą. Tačiau tokių laivų 
Kinija pasaulio rinkai pagaminu-
si labai daug, būtent dėl jų krito 
pervežimo tarifai, mat tokių lai-
vų pervežimo kompanijos buvo 
pajėgios įsigyti daug, vadinasi, 
pervežti ir daugiau krovinių. Žo-
džiu, situacija nuolat prastėjo ir 
nieko dėl to nebuvo daroma. Iki 
manęs. Įsigilinęs į įmonės situ-
aciją, aš 2014 m. sausį siūliau 
didinti įmonės įstatinį kapitalą ir 
orientuotis į plėtrą, tokiu būdu 
siekiant didinti įmonės konku-
rencingumą rinkoje. Tačiau įmo-
nės vadyba tiesiog laukė, kol 
rinkoje sumažės šio verslo da-
lyvių ir situacija neva pagerės. 
Deja... reikia pabrėžti, kad laivi-
ninkystės verslas yra labai spe-
cifinis. Laivas gali būti areštuo-
tas už skolas bet kuriame uos-
te, net stovėdamas po arešto, jis 
turi mokėti mokesčius. Įgula lai-
vo palikti negali dėl uosto sau-
gumo, nes paliktas tuščias lai-
vas gali sukelti pavojingų situ-
acijų. Kitaip tariant, neišgelbė-
ję laivų negalime išgelbėti žmo-
nių. Iš kitos pusės, mes suinte-
resuoti, kad įmonė veiktų, laivai 
vežtų krovinius, jūrininkai dirbtų, 
o nenorintys – vyktų namo. Gai-
la, bet dar ne visi laivai gali paju-
dėti iš uostų, kuriuose užstrigo.

- Jonavos laukia keletas 
su jūsų kuruojama susisieki-
mo sritimi susijusių pokyčių: 
„Rail Baltica“ vėžė, miesto 
aplinkkelis. Gyventojai būsi-
mus pasikeitimus vertina įvai-
riai. Ar Jonavai minėti poky-
čiai bus naudingi?

- Dėl greituminės „Rail 
Baltca“ vėžės jau esu pasisa-
kęs rajono spaudoje. Šiuo metu 
atliekamas specialiojo plano pa-
rengimas, įvertinama daug as-
pektų (gamtiniai, aplinkosau-
giniai ir t. t.). Šio plano rengė-
jai susitinka su gyventojais, sa-
vivaldybėmis, ieškoma optima-
liausių variantų. Žinant, kad pla-
no rengimo procedūros ilgos, 
procesas nebus labai greitas. 
Turim suvokti, kad geležinkelio 
trasos oru nenutiesi, ji kirs priva-
čią žemę, kelius ir t. t. Natūralu, 
kad bus ir patenkintų, ir nepa-
tenkintų asmenų. Tačiau esam 
ES nariai, tiek ekonominiu, tiek 
gynybiniu požiūriu vėžės atsira-
dimas yra naudingas. 

Aplinkkelio statybą ministeri-
ja yra numačiusi finansuoti, ta-

čiau tai – Jonavos rajono savi-
valdybės projektas. Dėl žemės 
paėmimo valstybės reikmėms 
procesas yra įstrigęs. Manau, 
savivaldybė turi rimtai užsiimti jo 
spartinimu. 

Žemės, kurioje bus tiesia-
mas aplinkkelis, savininkai ne-
nori jos parduoti esą dėl per ma-
žos siūlomos kainos. Jie sako, 
kad žemė verta kur kas dau-
giau, negu nurodoma kadastro 
registre. 

Be šių projektų Jonavoje mi-
nisterija numačiusi finansuoti 
dviejų žiedinių sankryžų įrengi-
mą – ties posūkiu į Ruklą ir ties 
įvažiavimu į AB „Achema“. Pro-
jektavimo darbai pradėti, šios 
sankryžos bus aplinkkelio da-
lis. Manau, eismo saugumas dėl 
šių sankryžų pagerės. 

Man pradėjus eiti ministro 
pareigas, finansavimas vietinių 
kelių priežiūrai ir remontui pa-
dvigubėjo. Manau, tai irgi prisi-
deda prie saugumo gerinimo ne 
tik Jonavoje, bet ir visoje Lietu-
voje.

- Kokią Jonavą matote 
šiandien? Kokios, Jūsų nuo-
mone, mūsų miesto perspek-
tyvos?

- Miestas labai išgražėjęs, tai 
– akivaizdu. Jonava – pačiame 
Lietuvos viduryje, strategiškai 
labai geroje vietoje. Ateitį matau 
šviesią, dėl miesto daug sten-
giasi padaryti ir rajono valdžia, 
kuria žmonės pasitiki. Džiugu, 
kad socialdemokratai turi dide-
lį žmonių palaikymą – tai rodo 
paskutinių rinkimų rezultatai. Vi-
suomet lengviau dirbti ir nuveik-
ti reikšmingų rajonui darbų, kai 
yra vietinės ir nacionalinės val-
džios konsolidacija.

- Politikos koridoriuose 
pusbalsiu kalbama, kad 2016 
m. Seimo rinkimuose Jona-
vos socialdemokratai ir vėl 
kels Jūsų kandidatūrą. Jus 
patį žavi galimybė dar 4 me-
tus darbuotis Seimo ir Vyriau-
sybės rūmuose?

- Jei tik skyrius išreikš pasiti-
kėjimą ir palaikymą – rinkimuo-
se dalyvausiu. Esu sukaupęs 
daug patirties, nusiteikęs dirbti. 
Susipažinau su sudėtinga susi-
siekimo sistema, pavyko ją per-
prasti ir sėkmingai valdyti. Tu-
riu nemažai vizijų, planų, žinau, 
kad galiu padaryti dar daugiau, 
nei iki šiol.

- Žiūrint į Jus iš šono, neju-
čia gali suimti pavydas. Esa-
te politikos olimpe, sūnus, Jo-
navos meras, taip pat ryški re-
gioninės politikos asmenybė, 
duktė – teisininkė. Turite gra-
žią, darnią šeimą. Esate lai-
mės kūdikis?

- Žmogaus sėkmė priklauso 
nuo kelių dalykų. Tai – dalis lai-
mės, dalis darbo, dalis paveldė-
tų savybių plius gebėjimas mo-
kytis. Jei viskas tinkamai dera, 
galime turėti puikų sėkmės re-
zultatą. 

Aš politikoje esu ne tik laimė-
jęs, bet ir pralaimėjęs. Jei po kie-
kvienos nesėkmės nuleisi ran-
kas, niekur nenueisi. Ko gero, 
įgimtos lyderystės savybės taip 
pat duoda savo. Bet svarbiausia 
– mokytis, analizuoti, kaupti pa-
tirtį ir ją realizuoti visai Lietuvai 
reikšmingais darbais.

Kalbėjosi  
Gertrūda Bučiūtė

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius: 
„Jei po kiekvienos nesėkmės nuleisi rankas, 

niekur nenueisi“ MENO GALERIJA  
„HOMO LUDENS“

Šiuo metu eksponuojama 
Prano Griušio tapybos darbų 
paroda. Paroda veiks iki rug-
sėjo 8 d.

Rugsėjo 10 d. 18 val. Da-
riaus Rakausko ir Tado Vosy-
liaus tapybos darbų parodos 
„Geras vardas“ atidarymas.

RUGSĖJO 1–OSIOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 1 d. spalvinga 

šventė vaikams:
9.30 val. akcija „Skambutis 

kviečia į mokyklas“.
15 val. prie Jonavos kultū-

ros centro susitiksime su pasa-
kų herojais, žonglieriais, kojūki-
ninkais ir rajono atlikėjais. Šven-
tės svečių laukia daug staigme-
nų, žaidimų ir atrakcijų.

16.30 val. „Pakeliui į mo-
kyklą“ – edukacinis dokumen-
tinis filmas apie tai, kokių sun-
kumų patiria trokštantys moky-
tis besivystančių šalių vaikai. 
Susimąstyti verčiantis filmas vi-
sai šeimai, Prancūzija.  Įgarsin-
tas lietuviškai. Filmas bus rodo-
mas kultūros centro Didžiojoje 
salėje. KINO DOVANA MOKS-
LO METŲ PRADŽIAI – NEMO-
KAMAS SEANSAS.

KINAS 
Rugsėjo 6 ir 8 d. 16 val. 

„Septintasis nykštukas“. Anima-
cinis nuotykių filmas, Vokietija. 
Įgarsintas lietuviškai.

KULTŪROS CENTRO FOJĖ
Kiekvieną rugsėjo mėn. se-

kmadienį 18 val. šokių vakarai 
„Kam per 30“. Organizuoja „Jo-
navos bočiai“.

Išsamesnė informacija www.
jkc.lt

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS 
VEIKLOS PLANAS RUGSĖJO 

MĖNESĮ
PARODOS

25 d. 16 val. Parodos „Van-
dens žemėje“ atidarymas ir ke-
liautojų klubo „Jongida“ susitiki-
mas, skirtas Pasaulinei turizmo 
dienai (Dailės skyriuje). Paroda 
veiks iki spalio 10 d.

RENGINIAI

5 d. Muziejaus darbuoto-
jai pristatys tradicinius amatus 
ir ves ekskursijas Tautodailės ir 
amatų centre Šveicarijos ben-
druomenės šventėje „Rudens 
mozaika“.

26 d. 16 val. XII tarptauti-
nis mėgėjų teatro forumas Aidas 
2015. Pasvalio kultūros centro 
Gintaro Kutkausko teatras. Sei-
rijų Juozas „Cingu Lingu“, rež. 
Gintaras Kutkauskas (Muziejaus 
kiemelyje).

EDUKACIJA
Visą mėnesį edukacinė va-

landėlė – ekskursija „Žydų gyve-
nimo ženklai Jonavoje“ (Dailės 
skyriuje). Būtina registracija tel. 
(8 349) 51 446.

EKSPEDICIJA
8-25 d. Etnografinė ekspe-

dicija „Gyvenimo ciklo papročiai 
Jonavos rajone“.

RENGINIAI, SKIRTI EUROPOS 
ŽYDŲ KULTŪROS DIENAI
4 d. 12:00-12:30 val. Foto-

grafijų parodos „Jonavos žydų 
veidai“ atidarymas (Viešojoje bi-
bliotekoje).

4 d. 12:30-14:00 val. Žydų 
kultūros tyrinėtojos, gidės Asios 
Gutermanaitės paskaita „Istori-
niai tiltai į Jonavos žydų praeitį“ 
(Viešojoje bibliotekoje).

6 d. 10:00-12:00 val. Teminė 
viktorina, skirta vaikams ir jauni-
mui (Dailės skyriuje). Būtina re-
gistracija tel. (8 349) 52 335.

6 d. 15:00-17:00 val. Pažin-
tinė ekskursija Jonavoje „Jona-
vos žydų kultūros pėdsakais“ 
(Susitikimo vieta: prie Didžio-
sios sinagogos Sodų/Vilniaus g. 
kampas Jonavoje). Būtina regis-
tracija tel. (8 349) 52 335.

RENGINIAI, SKIRTI EUROPOS 
PAVELDO DIENOMS

18 d. 11:00-13:00 val. Par-
oda ir konferencija „Karinis pa-
veldas Jonavos rajone – praei-
ties pėdsakais“ (Viešojoje biblio-
tekoje).

18 d. 13:00-15:00 val. Eks-
kursija autobusu „Karinis pavel-
das Jonavos rajone – praeities 
pėdsakais“. (Maršrutas: Jonava-
Žeimiai-Šėta-Bukonys-Jonava).

Kas? Kur? Kada?
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Įmonė, verta dėmesio
Gerai pagalvok, ar ir tu nenorėtum čia dirbti

UAB „Baldai Jums“ patį 
čia triūsiančiųjų branduo-
lį sudaro sėslūs darbuotojai: 
39 dirba nuo pat įsikūrimo, 
20 – daugiau nei 15 metų, 55 
– daugiau kaip 10 metų ir net 
63 – artėja prie dešimtmečio.

Tokia statistika rodo, kad 
baldus gaminančioje įmonė-
je gerbiamas ir branginamas 
darbštus, atsakingas ir ko-
kybiškai dirbantis žmogus, 
kad sudarytos visos sąlygos 
dirbti ir uždirbti.

DEMOKRATIŠKA  
SKATINIMO SISTEMA

Čia sukurta ir įteisinta skati-
nimo sistema tarnauja kiekvie-
nam dirbančiajam pastebėti, 
pagerbti, atsidėkoti. Kas mėne-
sį kiekvienas padalinys išrenka 
geriausią darbuotoją - mėnesio 
nugalėtoją. Nugalėtojai renka-
mi sąžiningiausiu būdu – slap-
tu balsavimu. Tai dar vienas la-
bai demokratiškų, bendrovės 
vadovybės ir darbuotojų abi-
pusių draugiškų santykių liudi-
jimas, sėkmingai veikianatis jau 
nemažai metų. 

Kiekvienam darbuotojui, ta-
pusiam padalinio nugalėtoju, 
pareiškiama padėka įteikiant 
daiktinę dovaną.

Dar vienas gražus kolektyvo 
tarsi vienos šeimos gyvenimo, 
darbo ir tarpusavio santykių pa-
vyzdys - kiekvienas nugalėto-
jas pats informuoja, kokią do-
vaną pageidauja gauti. Daž-
niausiai renkasi naudingą, ver-
tingą, reikalingą jam pačiam ar 
šeimai daiktą. Todėl tarp daž-
niausiai pageidaujamų gau-
ti dovanų įvairūs buities pagal-
bininkai – dulkių siurbliai, virdu-
liai, keptuvės, puodai ir pan. 

Reikia pridurti, kad pirmiau-
sia kiekvienas nugalėtojas pel-
no 100 balų, kurie konvertuo-
jami į eurus. Yra dar viena pui-
ki skatinimo sistemos sąlyga – 
savotiška taupyklė: galimybė 
balus kaupti kelerius metus ir 
gauti dovanų didesnės vertės 
daiktą, apie kurį galbūt svajo-
jai jau ne vieną dešimtmetį. Čia 
yra ta įmonė, kur darbštuoliui iš 
tikrųjųjų galima vienu metu nu-
šauti du riebius „zuikius“: gauti 
gerą atlyginimą ir dar pasidova-
noti norimą daiktą.

Geriausieji apdovanoja-
mi dažniausiai du kartus per 

metus: arba prieš Kalėdas, 
arba per įmonės gimtadienio 
šventę.

NE TIK GARbĖ, bET IR 
REALI NAUDA

Be to, kiekvienais metais 
iš šių nugalėtojų išrenkamas 
„Metų žmogus“. Taip kiekvie-
nais metais vyksta sveika, akty-
vi, sąžininga kova už teisę iško-
voti tokį titulą. Ne tik garbė, bet 
ir akivaizdi nauda. „Metų žmo-
gui“ įteikiamas ne tik nomina-
cijos sertifikatas, bet ir dviems 
asmenims dviejų savaičių poil-
sis bet kurioje Lietuvos sanato-
rijoje pagal paties pasirinkimą. 
Šiemet „Metų žmogaus“ titu-
lu už praėjusių metų rezultatus 
pagerbtas cecho Nr. 1 staklinin-
kas Rolandas Skorupskas.

Kiekvienais metais vienas 
geriausiasis iš geriausiųjų dar-
buotojų, už itin svarų savo dar-
bo indėlį į bendrovės pasieki-
mus ir rezultatus, pagerbiamas 
vienu garbingiausiųjų įmonės 
apdovanojimų – vardiniu švei-
carišku laikrodžiu. Šiais metais 
tokio laikrodžio 21-ąja savinin-
ke tapo cecho Nr. 3 apdailinin-
kė-operatorė Janina Truklec-
kaitė.

GALI UŽSIDIRbTI 13-ąJĮ 
ATLYGINIMą

Šiemet bendrovės „Baldai 
Jums“ administracijos ir Dar-
bo tarybos sprendimu įsteigta 
dar viena darbuotojų skatinimo 
priemonė, raginanti aktyviai da-
lyvauti gamyboje, galimybė už-
sidirbti vadinamąjį 13-ąjį atlygi-
nimą. 

KIEKVIENą DIENą ŽINAI, 
KIEK UŽDIRbAI

Jau ne pirmi metai, kai ben-
drovė „Baldai Jums“ gali tiks-
liai įvertinti kiekvieno žmogaus 
padarytą darbą. Tokias galimy-
bes suteikia jau treji metai įmo-
nėje įdiegta ir vis tobulinama 
gamybos valdymo programa 
„Monitor“: pagal tai, kiek pa-
darei, darbo pabaigoje jau ži-
nai, kiek uždirbai. Viską apskai-
čiuoja kompiuterizuota siste-
ma. Nėra jokio žmogiškojo su-
bjektyvaus faktoriaus. Taigi, už-
mokestis tik pagal atliktą darbą. 
Kompiuteriui nebūna nei geres-
nių, nei blogesnių, nei mylimų, 
nei mažiau mylimų darbuotojų. 

Visi vienodi. 
Pasak UAB „Baldai Jums“ 

generalinio direktoriaus A. 
Meškausko, tai skatina ir našu-
mą, ir darbuotojų atsakingumą, 
ir norą dirbti ir užsidirbti. „Visi 
žino: kiek padarei – tiek ir gau-
si. Už tiek ir bus atsiskaityta. 
Šiuo metu dirbančiųjų gamybo-
je darbo užmokesčio vidurkis 
500 eurų, administracijos – 600 
eurų. Atlyginimas visada išmo-
kamas laiku, visada laiku su-
mokami visi mokesčiai valsty-
bei, Sodrai, kas garantuoja vi-
sas socialines garantijas. „Bal-
dai Jums“ tikrai verta dėmesio 
galėtų būti tiems, dirbantiems 
kitose įmonėse, kuriuos neten-
kina darbo apmokėjimo tvarka, 
kai dalis mokama vokeliais, va-
dinasi, neturės ir visų socialinių 
garantijų, niekas nežino, kas 
kada gali susirgti, visi kažkada 
sulauksime ir pensijos. Apie tai 
turėtume galvoti jau šiandien. 
Todėl, jei esi darbštus, nori dirb-
ti ir uždirbti, gauti oficialų atlygi-
nimą ir visas socialines garan-
tijas – čia esi laukiamas“, - kal-
bėjo net 95 proc. užsienio rinkai 
kokybiškus ir modernius baldus 
gaminančios įmonės generali-
nis direktorius A. Meškauskas.

SVEIKINA SUGRĮŽUSIUS
Yra pavyzdžių, kai ne vie-

nas iš šios įmonės išėjo laimės 
ieškoti kitur, bet taip jos ir nera-
dęs sugrįžo atgal ir jau ne vie-
nerius metus sėkmingai dirba. 
Ne be reikalo sakoma: visur ge-
rai – kur mūsų nėra.

VERTINA NORINčIUS 
DIRbTI IR UŽSIDIRbTI
Paklausius užsienyje bal-

dus gaminančios įmonės vado-
vas sako, kad labai džiaugia-
si ir visapusiškai palaiko smal-
sius, neturi reikšmės, ar jis jau-
nas, ar jau brandaus amžiaus, 
norinčius tobulėti, dirbti kaskart 
pažangesnėmis technologijo-
mis ir užsidirbti žmones. Yra ir 
tokių gražių, sektinų pavyzdžių. 

„Neseniai įsidarbino mūsų 
bendrovėje jaunas vaikinukas 
Lukas Davalga. Jis vieną, antrą 
mėnesį uždirbo po 500 eurų. 
Tačiau jį tai netenkino. Vaikinas 
savo iniciatyva, laisvu nuo dar-
bo laiku atėjo pasižiūrėti į ce-
chą ir išsiaiškino, ką ir kaip daro 
tie, kuris uždirba 1000 ir dau-

giau eurų per mėnesį. Šaunuo-
lis. Džiugu, kai žmogus mąs-
to, mokosi, smalsauja, kai nori 
dirbti ir uždirbti. Dabar jo atly-
ginimas jau 830 eurų. Ir tai ne 
vienintelis pavyzdys“, - kolekty-
vo nariais, keliančiais kvalifika-
ciją ir norinčiais tobulėti, džiau-
giasi UAB „Baldai Jums“ gene-
ralinis direktorius A. Meškaus-
kas.

GIMNAZISTAMS UŽ DARbą 
VASAROS ATOSTOGŲ METU 
– PO IŠMANŲJĮ TELEFONą

Jau ne vieneri metai, kai 
bendrovė „Baldai Jums“ paau-
gliams suteikia šiais laikais retą 
galimybę – baldus gaminančio-
je įmonėje padirbėti vasaros 
atostogų metu ir taip pajusti ne 
tik konkretaus darbo skonį, bet 
ir užsidirbti pinigų.

„Kad neapsiriktume mes, 
darbdaviai, įdarbindami jau-
nuolius vasarai ir kad patys pa-
sitikrintų savo norus, šį pavasa-
rį iki atostogų likus keletui sa-
vaičių pakvietėme gimnazis-
tus, vyresnius nei 16 metų, lais-
vu grafiku po pamokų, po 2 va-
landas per savaitę, apsilankyti 
mūsų įmonėje ir susipažinti su 
būsimu darbu. Jaunuoliai, kurie 
praėjo darbinės praktikos ban-
dymus, įdarbinome. Jaunuoliai 
mūsų nenuvylė“, - sakė „Baldai 
Jums“ generalinis direktorius A. 
Meškauskas. 

Įmonės administracija, ce-
chų vadovybė gimnazistų dar-
bu labai patenkinta, dirbo stro-
piai ir sąžiningai. Rugsėjo 1-ąją 
dviems geriausiai dirbusiems 
gimnazistams – po vieną iš Je-
ronimo Ralio ir Senamiesčio 
gimnazijų – bendrovės vadovy-
bė, atsidėkodama už jų darbą, 
įteiks po išmanųjį telefoną. 

Šįkart jau nuo rugsėjo ta 
pačia tvarka – 2 savaites po 2 
val. - gimnazistai turės galimy-
bę išbandyti baldininko ama-
tą. Tiems, kam nepasikeis no-
rai padirbėti socialiai atsakingo-
je baldus gaminančioje įmonė-
je, bus įdarbinti vasaros atosto-
gų metu.

DIRbA IŠTISOMIS 
DINASTIJOMIS

UAB „Baldai Jums“ viena iš 
nedaugelio įmonių, kurioje itin 
gerbiamas darbštus ir sąžinin-
gai dirbantis žmogus.

Tokia pat sąžininga kiekvie-
no darbuotojo atžvilgiu visada 
buvo ir yra bendrovės admini-
stracija bei vadovybė: atlygini-
mus visada išmokėjo ir išmoka 
laiku, jokių vokelių, kas garan-
tuoja visas socialines garan-
tijas šiandien ir išėjus į užtar-
nautą poilsį.

Tą patvirtina ir 47 metus 
Jonavos baldų įmonėje – vie-
nintelėje gyvenime bendrovė-
je – išdirbusi darbo užmokes-
čio buhalterė Regina Skulčiu-
vienė. Pasak senbuvės, todėl 
šios įmonės dirbantieji, išėję į 
užtarnautą poilsį, neturėjo jo-
kių problemų dėl dokumentų 

UAB „Baldai Jums“ gene-
ralinio direktoriaus įsaky-
mu bendrovės įkūrimo 21-
ųjų metinių proga pareikš-
tos padėkos ir daiktinė-
mis dovanomis apdova-
noti šie darbuotojai:

Cechas Nr.1:
Janina Žliobienė – 
šlifuotoja,
Genutė Dabužinskienė – 
apdailininkė,
Valė Darelienė – 
apdailininkė,
Linas Jankauskas – 
staklininkas-surinkėjas,
Vytautas Jankauskas – 
surinkėjas,
Raimondas Jankauskas – 
staklininkas.

Cechas Nr.2:
Laima Komičienė – 
staklininkė,
Sabina Žiezdrienė – 
staklininkė,
Regina Šakalienė – 
staklininkė
Viačeslavas Giedraitis – 
staklininkas,
Virgilijus Stankevičius – 
staklininkas,
Arūnas Baranauskas – 
staklininkas.

Cechas Nr.3:
Dalia Vancevičienė – stalė,
Nijolė Povilaitienė – 
šlifuotoja,
Rima Rumševičiūtė – 
šlifuotoja,
Janina Trukleckaitė – 
apdailininkė-operatorė,
Egidijus Kazakevičius – 
pakuotojas,
Vilmantas Rasimavičius – 
staklininkas.

Cechas Nr.4:
Gytis Vlasovas – 
staklininkas.

Spec. baras
Virginijus Čičinskas – 
stalius-staklininkas

Administracija:
Laima Vaicekauskienė – 
veiklos analitikė,
Agnė Šakėnienė – tiekimo 
vadybininkė-kontrolierė,
Irma Pranaitytė – 
konstruktorė-technologė,
Rūta Račickienė – direkto-
rė marketingui,
Rasa Kauneckienė – 
cecho Nr.4 meistrė,
Egidijus Liktaravičius – 
vyriausiasis inžinierius-
energetikas.

Janina Trukleckaitė- 21-oji vardinio laikrodžio savininkė
Už itin svarų savo darbu indėlį į bendrovės pasiekimus ir rezultatus, vienu garbin-
giausių įmonės apdovanojimų – vardiniu šveicarišku laikrodžiu apdovanota cecho 
Nr. 3 apdailininkė-operatorė Janina Trukleckaitė, baldų įmonėje dirbanti jau 14 metų. 
Trimis pamainomis dirbanti darbšti moteris džiaugėsi įmonėje veikiančia skatinimo 
sistema. „Skatina dirbti. Sulig metais ir branda visa tai labiau supranti ir vertini“, - 
sakė 21-ąja UAB „Baldai Jums“ vardinio šveicariško laikrodžio savininke tapusi bal-
dininkė.

„Metų žmogus“ – Rolandas Skorupskas
Darbštusis cecho Nr.1 staklininkas Rolandas Skorupskas jautėsi kukliai ir nedrą-
siai priimdamas bendrovės „Baldai Jums“ „Metų žmogaus“ titulą. Jam įteiktas ne tik 
„Metų žmogaus“ nominacijos sertifikatas, bet ir dviejų savaičių poilsis pasirinktoje 
sanatorijoje. Vienas geriausių bendrovės baldininkų jau pasinaudojo dovana – jėgas 
sustiprino Birštono „Versmės“ sanatorijoje.

Nukelta į 4 psl.



4

tvarkymo pensijai gauti. Kaip ir 
susirgęs – visada gauna socia-
lines išmokas. Laiku ir sąžinin-
gai mokėti visi mokesčiai vals-
tybei šiandien duoda grąžą.

Tik šių metų gegužę bal-
dininkų kolektyvą po 46 dar-
bo metų palikęs autokrautuvo 
vairuotojas Bonifasas Monke-
vičius džiaugiasi, kad čia dir-
bęs, gauna palyginti neblogą 
pensiją.

Darbo veteranai pastebi 
ydingą dažno jauno žmogaus 
sampratą – geriau šiandien di-
desnė alga vokelyje nei ma-
žesnė, bet oficiali, nuo kurios 
sumokėti visi mokesčiai vals-
tybei, Sodrai ar kaupiamajam 
pensijų fondui, kas yra šian-
dien tavo indėlis ir garantija į 
ramią ir orią senatvę. Dažnas 
to nenori suprasti. Ir anot jų, 
nesupranta, kol neateina lai-
kas išeiti į užtarnautą poilsį, ar 
neištinka kokia nelaimė, ar liga 
neužklumpa. Tik likęs be jokių 
socialinių garantijų ir pragyve-
nimo šaltinio pradeda suvokti, 
kad gyvenimas šia diena nega-
rantuoja jokios rytdienos.

Į klausimą, ar patartumė-
te jauniems jonaviečiams čia 
įsidarbinti, buvęs UAB „Baldai 
Jums“ spec. baro viršninkas, 
išdirbęs Jonavos baldų įmo-
nėje 48 metus ir 5 mėnesius 
Evaldas Makutėnas, medienos 
apdirbimo inžinierius-techno-
logas pagal specialybę, sako, 
kad ne vieną ir pasiūlęs. Nesi-
skundžia nei patys, nei admi-
nistracija. 

„Visi bendrovės darbo vete-
ranai dirbo arba dar dirba išti-
somis šeimų dinastijomis. Aš 
dirbau, žmona, dar brolis su 
sūnum dirbo“, - pasakoja E. 
Makutėnas.

Štai Roza Bespalova sako, 
kad šioje įmonėje jau išdirbu-
si 46 metus, penkeri, kaip pen-
sijoje, bet vis dar triūsia ceche 
Nr.1. Darbo veteranė R. Skul-
čiuvienė priduria, kad ir jos vy-
ras su sūnumi dirba, net vyro 
tėvai nuo senų laikų čia dirbę.

Ponas Bonifacas taip pat 
džiaugiasi, kad jis ir iš baldinin-
kų dinastijos – nuo pat baldų 
fabriko atsikūrimo po karo čia 
dirbo jo abu tėvai, vienas ir ki-
tas jo sūnūs, dabar dirba mar-
ti ir anūkė.

„Jei Seime užsiima vietą – 

tai sau, vaikams ir anūkams. 
Taip ir čia. Bet atėjęs žmogus 
į „Baldai Jums“ neša naudą 
sau, įmonei ir valstybei, o Sei-
me neuždirba nė cento, mo-
kesčių mokėtojams reikia iš-
laikyt“, - šmaikščiai paralelę iš-
vedė baldininkas veteranas B. 
Monkevičius. 

Pastebiu, kad darbo vete-
ranai – K. Banaitienė, E. Ma-
kutėnas, B. Monkevičius – ant 
rankų segi vardinius šveicariš-
kus laikrodžius. „Jei suneščiau 
visus apdovanojimus, būtų vi-
sas šis ilgas ir platus stalas nu-
krautas“, - didžiuojasi ponia 
Kostė. Nepavargusios sielos ir 
šiltų akių darbo veteranė, „Jo-
navos garso“ paklausta, kurį 
apdovanojimą ji labiausiai ver-
tinanti, tik sekundėlei susimąs-
tydama tarsteli: „Visus vertinu. 
Visi yra brangūs. Visi uždirbti“.

„Pernai dulkių siurblį ir pa-
dėką gavau. Ko daugiau rei-
kia“, - pasidžiaugia ir R. Bes-
palaova. 

„Ponia Roza, jūs dirbat, žinot 
ir kitų jūsų bendradarbių nuo-
monę, ar laukia tų dovanų, ar 
stengiasi dėl to dirbti?“ – klausiu 
dar dirbančios darbo veteranės. 
„Aišku, laukia. Ir į garbės lentą 
smagu patekti“, - sulaukiu greito 
ir aiškaus atsakymo.

Ponas E. Makutėnas džiau-
giasi per trumpą laiką didžiule 
įmonės „Baldai Jums“ pažan-
ga: visos technologijos naujos, 
kiek investuota į ekologiją ir t.t.

„Ar gerai? O gal daug kas 
įsivaizduoja, kad būtų buvę ge-
riau, jei tie pinigai, investuoti į 
pažangias, šiuolaikines darbo 
vietas, būtų buvę skirti atlygi-
nimams? Ar būtumėt šiandien 
laimingesni?“, - klausiu pašne-
kovų.

„Ta laimė būtų momentinis 
dalykas. Reikia žiūrėt į pers-
pektyvą.Turime daug pavyz-
džių, kaip nutiko su tais jona-
viečiais baldų gamintojais, ku-
rie gyveno tik ta diena. Žiūrint 
iš laiko distancijos nueita tei-
singu keliu. Jeigu bendrovė 
„Baldai Jums“ būtų gyvenusi, 
nežiūrėdama į ateitį, vargiai, ar 
šiandien egzistuotų“, - savo įž-
valgas dėstė ponas Evaldas.

Baldininkai veteranai lyg 
vienas tvirtino: „Dirbti „Baldai 
Jums“ yra ne tik didelė garbė, 
šiandieninis pragyvenimo šalti-
nis, bet investicija į ateitį“.

Įmonė, verta dėmesio
Gerai pagalvok, ar ir tu 

nenorėtum čia dirbti

Baldininkai veteranai (iš kairės) Evaldas Makutėnas, Bonifacas Monkevičius, Regina 
Skulčiuvienė, Roza Bespalova ir Kostė Banaitienė su UAB „Baldai Jums“ generaliniu 
direktoriumi Alfonsu Meškausku. 

Atkelta iš 3 psl.

Užs. Nr.15

2015 metų Lietuvos futbo-
lo federacijos (LFF) pirmo-
sios lygos čempionate ko-
mandos jau nužingsniavo 
daugiau nei du trečdalius ke-
lio. Šioje lygoje rungtyniau-
jantis Jonavos „Lietava“ fut-
bolo klubas (treneris Marius 
Bezykornovas) pastaruo-
ju metu demonstravo tokią 
sportinę formą, kad sugebė-
jo paeiliui laimėti net devyne-
rias rungtynes.

Jonaviečiai iš pradžių 9:0 
sutriuškino Tauragės „Taurą“, 
o vėliau 6:0 – Pakruojo „Kruo-
ją-2“. Vėliau baigdami pirmą-
jį ir pradėdami antrąjį ratą, Jo-
navos futbolininkai toliau pri-
vertė varžovus kapituliuoti. Po 
dviejų išvykų (Telšiuose – 4:2 
ir Kelmėje – 5:1), „Lietava“ net 
penkerias rungtynes sužaidė 
savo aikštelėje. KKSC stadio-
ne jonaviečiai 4:1 nugalėjo Vil-
niaus „MRU“, 5:0 sutriuškino 
FBK „Kaunas“ bei net 7:0 arti-
miausius konkurentus – Kėdai-
nių „Nevėžį“. Kitos dvejos rung-
tynės buvo sunkesnės, bet Jo-
navos futbolininkai įsirašė dar 
dvi pergales prieš Radviliškio 
„Lokomotyvą“ (2:1) bei Vilniaus 
„Žalgirį B“ (3:1).

Po tokios įspūdingos seri-
jos, kai laimėtos visos devynios 
rungtynės ir į varžovų vartus 
įmušta net 45 įvarčiai, teko stab-
telėti. Labai jau prastoje Kazlų 

Rūdos futbolo aikštelėje, jona-
viečiai žaidė su „Šilo“ ekipa ir po 
permainingos kovos teko pralai-
mėti rungtynes rezultatu 0:1. 

Ši nesėkmė turnyrinės pa-
dėties labai nesukomplikavo, 
nes artimiausi varžovai žaidė 
tarpusavyje ir taip pat barstė 
taškus. Iki „Lietavos“ nesėkmės 
Kazlų Rūdoje, jonaviečiai buvo 
vienvaldžiai lyderiai, turėdami 
net dešimties taškų persvarą iki 
antrosios vietos. Visgi, varžo-
vai šį deficitą ne itin sumažino, 
nes antroje vietoje žengusi „Pa-
langa“ 1:2 pralaimėjo „Trakai-2“ 
vienuolikei, o Vilniaus „Žalgiris 
B“ 5:1 įveikė Kėdainių „Nevėžį“. 

Tik kol kas vieninteliam „Pane-
vėžiui“ 2:1 nugalėjus Kretingos 
„Miniją“, pavyko sumažinti atsi-
likimą iki aštuonių taškų.

Dėl kai kurių licencijavimo 
kriterijų neįgyvendinimo, LFF 
Vykdomasis komitetas iš „Pa-
nevėžio“ atėmė 6, „Bangos“ ir 
„Auskos“ – po 3 taškus.

Rezultatyviausių žaidė-
jų sąraše pirmauja L.Stonkus 
(„Lietava“) – 22, Povilas Luk-
šys („Panevėžys“) – 20, Ju-
lius Momkus („Žalgiris B“) – 18, 
Gvidas Juška („Palanga“) ir Da-
niel Romanovskij („Žalgiris B“) 
– po 17, Maksim Lukashevich 
(„Šilutė“) – 16 įvarčių.

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

Pergalingas „Lietavos“ žaidimas 
nutrūko Kazlų Rūdoje

2015 metų LFF I lygos tvarkaraštis su Jonavos FK „Lietava“ rungtynėmis (iki čempionato 
pabaigos):
Rugpjūčio 30 d. (sekmadienis) 15.00 val. Gargždų „Banga“ – „Lietava“ (Gargžduose)
Rugsėjo 6 d. (sekmadienis) 17.00 val. Alytaus „Auska“ – „Lietava“ (Alytuje)
Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) 17.00 val. „Lietava“ – Kretingos „Minija“ (Jonavoje)
Rugsėjo 19 d. (šeštadienis) 15.00 val. „Lietava“ – „Šilutė“ (Jonavoje)
Rugsėjo 26 d. (šeštadienis) 15.00 val. „Trakai-2“ – „Lietava“ (Trakuose)
Spalio 3 d. (šeštadienis) 15.00 val. „Palanga“ – „Lietava“ (Palangoje)
Spalio 11 d. (sekmadienis) 13.00 val. „Lietava“ – „Panevėžys“ (Jonavoje)
Spalio 17 d. (šeštadienis) 14.00 val. Tauragės „Tauras“ – „Lietava“ (Tauragėje)
Spalio 25 d. (sekmadienis) 15.00 val. Pakruojo „Kruoja-2“ – „Lietava“ (Pakruojyje)
Spalio 31 d. (šeštadienis) 13.00 val. „Lietava“ – Telšių „Džiugas“ (Jonavoje

Po šių rungtynių turnyrinė lentelė atrodo taip (vieta, koman-
dos, rungtynių skaičius, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, 
įmušti-praleisti įvarčiai, taškai):
1 „Lietava“ 24 17 4 3 73-18 55
2.„Panevėžys“ 24 16 5 3 64-28 47
3.„Palanga“ 24 13 6 5 67-27 45
4.„Žalgiris B“ 23 14 3 6 66-31 45
5.„Šilas“ 24 14 3 7 51-32 45
5.„Banga“ 23 14 5 4 45-22 44
7.„Trakai-2“ 24 13 3 8 52-35 42
8.„Nevėžis“ 24 13 3 8 50-41 42
9.„Šilutė“ 24 8 5 11 36-34 29
10.„Lokomotyvas“ 24 9 2 13 42-46 29
11.„Džiugas“ 24 8 4 12 33-40 28
12.FBK „Kaunas“ 23 7 6 10 29-40 27
13.„Minija“ 24 6 6 12 37-44 24
13.„MRU“ 24 6 6 12 32-47 24
15.„Auska“ 25 7 5 13 27-47 23
16.„Kražantė“ 24 6 5 13 30-69 23
17.„Tauras“ 24 4 1 19 20-92 13
18.„Kruoja-2“ 22 3 0 19 17-78 9

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: nuo rugsėjo 1 d.
Kursų kaina šiuo metu: 249 €, 859,75 Lt (ir teorija 40val, ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
249 €, 859,75 Lt (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  

Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: nuo rugsėjo 1 d.
Kursų kaina:  BE kat. 173,77 €, 600 Lt.  (teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
C kat. 318,58 €, 1100 Lt(teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
CE kat. 318,58 €, 1100 Lt (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
D kat. 318,58 €, 1100Lt  (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota ir metodinė medžiaga, ir neribotai spręsti KET prie 
kompiuterių! Grupės renkamos nuolat ! LAUKIAME JŪSŲ !

Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus 
per savaitę, adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava     
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis tel.: 8 65781775, el.  paštu: jonava@rigveda.lt 

Rugsėjo 25 d. „Jonavos vaistinėje“ (J.Ralio 1a) 
Kauno MU klinikų radiologas, echoskopuotojas gyd. 

K. STANKEVIČIUS ultragarsu tirs pilvo organus( kepenis, tul-
žies pūslę, kasą, blužnį, inkstus, antinksčius, pilvo aortą, šlapi-
mo pūslę, gimdą, kiaušides, prostatą). Sėklides, krūtis, skydliau-
kę, galūnių raumenis, sausgysles, sąnarius. Kaklo miego arte-
rijų, kojų arterijų, venų kraujotaką. Ultragarso kontrolėje atlieka 
skydliaukės, krūtų punkcines biopsijas. Išsamesnė informacija 
ir išankstinė registracija tel. 8-699-94473

Maloniai prašau atsiliepti 
rinkos tyrimų bendrovės dar-
buotoją, gyvenančią Pane-
rių g., atlikusią apklausą apie 
„Maximos“ pardavimus. Tel. 
8- 349 51984

Parduodu vokišką akor-
deoną HORCH superior, 120 
bosų. Tel. 6-613 87215.
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UAB „Jonavos vande-
nys“ direktorius Vytau-
tas Kudokas džiaugiasi 
vandens gerinimo įrengi-
nių rekonstrukcijos darbų 
eiga: naujai įrengti van-
dens rezervuarai, sumon-
tuoti vandens valymo fil-
trai (10 talpų, sveriančių 
daugiau kaip po 4 tonas), 
iš vandenvietės atitekan-
tis vanduo turės įveikti ir 
tokį natūralių akmenukų ir 
specialiai tam skirtų gra-
nulių filtrą.

Aldona Skaisgirytė

Lygiai prieš metus – 2014-
ųjų rugsėjį – UAB „Eigesta“ 
pradėjo Jonavos miesto van-
dens gerinimo įrenginių re-
konstrukcijos darbus, kurie 
prieš Naujuosius metus pla-
nuojama bus užbaigti. Šiuo 
metu baigiamas pirmasis – 
pagrindinis darbų etapas.

Kaip „Jonavos garsui“ 
sakė UAB „Jonavos vande-
nys“ direktorius Vytautas 
Kudokas, tiek vandens re-
zervuarai, priėmimo talpos 
ir patys vandens filtrai, tiek 
elektrinė dalis ir automati-
nė technologija – viskas bus 
padaryta pirmajame įrengi-
nių rekonstrukcijos etape.

Antrajame etape beliks 
rekonstruoti vieną švaraus 
vandens rezervuarą ir van-
dens priėmimo rezervuarus 
bei užbaigti geriamojo van-
dens laboratorijos apdailą, 
sustatyti baldus bei įrangą.

NUGELEŽINIMO STOTIS 
bUVO ATGYVENUSI

 
Jonavos gyventojams tie-

kiamas geriamasis vanduo ir 
iki šiol tarp šalies miestų bei 
rajonų buvo vienas švariausių 
ir pigiausių. Koks pagrindinis 
šios rekonstrukcijos tikslas?

„Senoji geriamojo vandens 
stotis, kaip įprastai sakom – 
nugeležinimo, jau buvo visiš-
kai nugyventa tiek fiziškai, tiek 
morališkai. Minėti įrenginiai 
pastatyti 1980 m. Per šiuos il-
gus eksploatavimo metus la-
bai nusidėvėjo tirk atvirų filtrų 
patalpos, pagrindiniai vanden-
tiekio vamzdynai, atitekinan-
tys išgautą požeminį vandenį 
į vandens gerinimo įrenginius, 
tiek vamzdynai, paskirstan-
tys geriamąjį vandenį į žemuti-
nę ir viršutinę Jonavos miesto 
dalis, tiek geriamojo vandens 
rezervuarai, o technologiniai 
procesai buvo valdomi ranki-
niu būdu. 

Jei vandens kokybė dau-
giau ar mažiau atitiko reikala-
vimus, tai vandens gerinimo 

įrenginių ir komunikacijos sis-
temos jau buvo avarinės bū-
klės, ir mes kiekvieną dieną 
dirbome su didele rizika. Su 
šia rekonstrukcija bus pakeis-
ti visi vamzdžiai nuo pirmo iki 
paskutinio metro. Absoliučiai 
viskas bus atnaujinta: ir elektri-
nė dalis, ir automatika, ir pats 
pastatas, ir laboratorija.

Visa technologija visai kita: 
vietoj anksčiau buvusių atvirų 
filtrų – veiks slėginiai. 

Po rekonstrukcijos vandens 
kokybė dar pagerės ir atitiks 
Europos Sąjungos geriamo-
jo vandens direktyvos normas 
ir Lietuvos higienos normą“, - 
sakė V. Kudokas, vadovaujan-
tis bendrovei „Jonavos vande-
nys“ jau 25 metus.

Be to, vartotojus geria-
muoju vandeniu aprūpinan-
čios bendrovės vadovas pa-
stebi, kad šio projekto sudėtin-
gumo esmė yra ta, jog rekons-
trukcija atliekama veikiančia-
me objekte. „Tai yra ne tik di-
džiulė atsakomybė, bet iš tikrų-
jų be galo sudėtinga: visi varto-
tojai turi turėti vandenį, ir kar-
tu turi būti atliekami visi numa-
tyti darbai“, - „Jonavos garsui“ 
sakė bendrovės „Jonavos van-
denys“ vadovas.

KOKIA PRObLEMA 
IŠLIEKA?

Pasak šios Jonavos savi-
valdybės įmonės direktoriaus, 
problema išlieka dėl tinklų: na-
muose seni vamzdynai, ga-
tvėse taip pat - pakloti dar so-
vietiniais laikais. „Tą matom ir 
dabar, kai keičiam įrenginius, 
vandentiekio sistemą užda-
rom, atidarom, sujudinam van-
denį – pasikeičia kryptys, slė-
giai ir kurį laiką teka padidinto 
užterštumo vanduo pagal ge-
ležies koncentraciją“, - nesle-
pia geriamąjį vandenį tiekian-
čios bendrovės vadovas V. Ku-
dokas.

Į tai atsižvelgdama, bendro-
vė „Jonavos vandenys“ savo 
lėšomis atnaujina žemutinės 
miesto dalies vamzdyną - bus 
pakeista 300 metrų naujais 

plastikiniais 250 mm diametro 
vamzdžiais.

PROJEKTO VERTĖ

Vandens gerinimo įrenginių 
rekonstrukcija Jonavoje kai-
nuos 9 mln. 168 tūkst. 500 Lt 
arba netoli 3 mln. Eur, iš kurių 
8 574 003,16 Lt Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto lė-
šos, o 8 594 496,84 Lt UAB 
„Jonavos vandenys“ lėšos.

Pasak pašnekovo, šių pro-
jektų finansavimas yra toks: 
vienam gyventojui skiriama 300 
litų. „Projektas rengtas 2012 
metais, pagal tuometinį Jona-
vos gyventojų – geriamojo van-
dens vartotojų skaičių. Dabar 
statistinė gyventojų situacija gal 
šiek tiek ir pasikeitusi, bet prisi-
jungėm priemiestinę Ragožių 
gyvenvietę. Iš tos pačios sto-
ties švarus ir kokybiškas van-
duo bus tiekiams ne tik Jona-
vos miesto, bet ir Ragožių gy-
ventojams“, - sakė V. Kudokas.

Stoties pajėgumas – 8 000 
kubinių metrų per parą. „Tai są-
lyginis skaičius. Jeigu per parą 
išdėstytume tą skaičių, stoties 
pajėgumai turėtų būti mažesni. 
Bet būtina atsižvelgti į pikus – 
rytai, vakarai, Kūčios, Kalėdos, 
Velykos bei kitos šventės, kai 
išauga maksimalus vandens 
poreikis ir suvartojimas“, - pa-
stebi UAB „Jonavos vandenys“ 
direktorius.

APTARNAUJA VISą RAJONą

UAB „Jonavos vandenys“ 
aptarnauja viso rajono vanden-
tvarkos ūkį. „Vienintelė, kuri 
mums pakol kas dar nepriklau-
so, tik popieriniame lygmenyje 
vyksta visi dalykai – tai Gaižiū-
nų geležinkelio stoties vanden-
vietė. Manome, kad šiais me-
tais ir šią vandenvietę prisiim-
sime – ją turi perduoti LR susi-
siekimo ministerija.

Visuose kaimuose yra vie-
tinės nugeležinimo stotys. Ne-
turime tik keliuose mažuo-
se kaimeliuose – Martyniškė-
se, Kunigiškiuose (gyvenvietė 
už Upninkų), Aklajame ežere. 

Šiemet pastatėme nugeležini-
mo stotį Preišiogalėlėje. Per 
dvejus metus absoliučiai visas 
rajonas turės nugeležinimo 
stotis. Šiuo metu pagal van-
dens suvartojimą švarų vande-
nį gauna 99,8 proc. vartotojų. 
Kaip minėjau, telikę keli maži 
kaimeliai. Sakykim, Mitėniškiai 
– kaimelis rajono pakraštyje, 
prie Šėtos, tik trys trobos. Van-
dens sunaudoja tiek, kad siur-
blys neprisuka nė euro, o nu-
važiuot skaitiklio rodmenis už-
rašyt kainuoja beveik 6 eurai“, 
- kuriozinės situacijos neslepia 
„Jonavos vandenų“ vadovas.

VARTOTOJAI GAUS ITIN 
KOKYbIŠKą VANDENĮ

Įvykdžius bendrovės „Jo-
navos vandenys“ veiklai labai 
svarbų projektą „Vandens ge-
rinimo įrenginių rekonstrukci-
ja Jonavoje“ bus įrengti nauji 
slėginiai vandens filtrai II kėli-
mo siurblinėje, rekonstruoti iš-
valyto vandens rezervuarai, 
vandentiekio ir nuotekų tinklai, 
elektros tiekimo, kontroliniai ir 
valdymo kabeliai. 

„Ši rekonstrukcija užtikrins 
tinkamą ir kokybišką vandens 
gerinimo įrenginių darbą, o Jo-
navos miesto bei Ragožių kai-
mo gyventojai ir toliau galės 
vartoti kokybišką ir visus higi-
enos normų reikalavimus ati-
tinkantį geriamąjį vandenį“, - 
sakė bendrovei „Jonavos van-
denys“ nuo pat susikūrimo va-
dovaujantis V. Kudokas.

Jau šių metų pabaigoje miesto ir Ragožių kaimo gyventojai gers 
vandenį iš naujai rekonstruotos vandens gerinimo stoties

UAB „Jonavos vande-
nys“ eksploatuoja 210,6 
km geriamojo vandens 
tinklų, 187,84 km buiti-
nių nuotekų tinklų, 30 
vandenviečių ir 24 van-
dens gerinimo stotis.

2014 m. iš požemi-
nių vandens šaltinių iš-
gauta 4711,8 kub. m van-
dens bei surinkta ir išvaly-
ta 7232,2 kub. m nuotekų 
per parą.

Vienas gyventojas pra-
ėjusiais metais vidutiniš-
kai suvartojo 74 litrus ge-
riamojo vandens.

Bendrovė vartotojams 
per praėjusius metus par-
davė 1 391 293 kub. me-
trus geriamojo vandens, 
tiekiamo iš Pabartonių van-
denvietės mieste ir atskirų 
vandenviečių esančių Jo-
navos rajono seniūnijose. 
Didžiausias vartotojas yra 
Jonavos miestas, kuris per 
parą vidutiniškai sunaudo-
jo 2768 kub. m. (kas su-
daro 72,6 proc.). Per parą 
geriamojo vandens viduti-
niškai sunaudojo: Rukla – 
350 (arba 9,2 proc.) , Žei-
mių seniūnija – 229 (arba 
6 proc.) ir visos kitos se-
niūnijos kartu paėmus – 
465 kub. m. (kas sudaro 
12,2 proc. viso realizuoja-
mo vandens).

Kaip ir ankstesniais 
metais bendrovė didžiau-
sią dėmesį skiria seniū-
nijų vandentvarkos ūkiui. 
Įdiegta telemetrijos sis-
tema Liepių, Bukonių ir 
Šveicarijos gyvenviečių 
vandens nugeležinimo 
stotyse sudaro galimybę 
iš miesto dispečerinės tie-
siogiai kontroliuoti minė-
tus objektus, o atsiradus 
bet kokiam gedimui jį ope-
ratyviai likviduoti. Šios sis-
temos privalumas yra dar 
ir tas, kad nereikia lauk-
ti vartotojo nusiskundimų, 
apie buvusį gedimą daž-
nai vartotojas net nežino.

Praėjusiais metais pa-
statytos ir pradėtos eks-
ploatuoti net trys vandens 
gerinimo storys su nuge-
ležinimo įrenginiais: Mila-
gainių kaime stotis pasta-
tyta bendrovės lėšomis, o 
kitos dvi stotys - Vaivadiš-
kių ir Mimainių kaimuose – 
pagal Vietinės veiklos gru-
pės finansavimą. Už tas 
pačias lėšas Vaivadiškių 
kaime išgręžtas ir gilumi-
nis gręžinys.

Šiemet pastatyta van-
dens nugeležinimo stotis 
Preišiogalėlės kaime.

Užs.Nr.16

Rugsėjo 15 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
KAUNO SVEIKATOS UNIVERSITETO KLINIKŲ GYDY-

TOJAS UROLOGAS, MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, 
DOCENTAS DARIJUS SKAUDICKAS konsultuos pacien-
tus ir pacientes sergančius: šlapimo takų susirgimais, inkstų 
akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkologiniais 
susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susil-
pnintą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echos-
kopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turinčius šlapimo nelaikymo 
simptomus. Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas 
turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas tolimes-
nis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi spe-
cializuotuose  gydymo centruose. Išsamesnė informacija ir 
išankstinė registracija tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050
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1 KAMb.
Žalioji g. (5 a. blok.. namas, V a., bendr. 
pl. 30,09 m², didelis balkonas, pakeisti 
langai, elektros instaliacija, dalinai pa-
keistas vamzdynas, virtuvė sujungta 
su koridoriumi, išklijuota plytelėmis, 
šarvo durys, laminuotos grindys. Kai-
na: 8600 Eur. Tel. 8-612 11896
Kauno g. (mūr. namas miesto centre, 
bendr. pl. 23 m², įstiklintas balkonas, 
pakeisti langai ir vamzdynas, šarvo 
durys, dušas ir WC kartu, naujai iškli-
juoti plytelėmis, virtuvė sujungta su 
koridoriumi, dažytos sienos, laminuo-
tos grindys. Su daliniais baldais. Kai-
na: 6200 Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 31,67 m², kamb. pl. 17,28 m², 
virtuvės pl. 8,58 m², vonia ir WC kartu, 
virtuvė, išklijuota plytelėmis, sujungta 
su koridoriumi, dalinai pakeisti langai, 
šarvo durys. Šalia prekybos centrai, 
transporto stotelė). Kaina: 8700 Eur. 
Tel.: 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6 m², dide-
lis balkonas, WC ir vonia kartu, dušo ka-
bina, pakeisti langai, vamzdynas, elektros 
instaliacija, šarvo durys, laminuotos grin-
dys, virtuvė ir vonios kambarys išklijuoti 
plytelėmis. Namas bus renovuojamas. 
Parduodama su integruotais virtuvės bal-
dais. Kaina: 11500 Eur. Tel. 8-655 54404
Panerių g. (9 a. renovuotas namas, II 
a., bendr. pl. 26,28 m², kamb. pl. 15,62 
m², didelis įstiklintas balkonas per 
kambarį ir virtuvę, WC ir vonia kartu). 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtu-
vės įranga). Kaina 13033 Eur. Tel. 8-612 
11896
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10716 Eur. Tel.: 8-612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 31,55 m², virtuvės pl. 9,37 m², 
WC ir vonia atskirai, mediniai langai ir du-
rys). Kaina: 7240 Eur. Tel. 8-655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², 
kamb. pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas per 
virtuvę ir kambarį). Kaina 12164 Eur. Tel. 
8-655 54404.
1,5 KAMb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 8978 Eur. Tel. 8-655 
54404
2 KAMb.
Chemikų g.(5 a. mūr. namas, I,5 a., 
bendr.pl. 48,25 m², virtuvės pl. 8 m², 
įstiklintas balkonas, sandėliukas, WC 
ir vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis, 
pakeisti langai ir vamzdynas, šarvuo-
tos durys, laminuotos grindys, rūsys. 
Namas ant šlaito, virš tvenkinių). Kai-
na 19700 Eur. Tel. 8 655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, Va., 
bendr. pl. 50,88 m², virtuvė pl. 9 m², 
balkonas, WC ir vonia atskirai, dalinai 
pakeisti langai, į priešingas puses, 
dvigubos medinės durys, medinės 
vidaus durys. Šalia prekybos centrai, 
poliklinika). Kaina 15060 Eur. Tel. 8 
612 11896
Vasario 16-osios g. (5 a. renovuotas 
namas, V a., bendr. pl. 50,40 m², virtu-
vė pl. 9,27 m², balkonas, WC ir vonia 
atskirai, pakeisti langai iki renovaci-

jos, į priešingas puses, naujos vidaus 
durys, laminuotos grindys, apšiltintos 
sienos ir lubos). Kaina 15500 Eur. Tel. 
8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 50,72 m², virtuvė pl. 9,38 m², balko-
nas, WC ir vonia atskirai, pakeisti langai, į 
priešingas puses, sienos naujai išklijuotos 
tapetais). Kaina 15000 Eur. Tel. 8-655 
54404
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², 
balkonas, WC ir vonia atskirai, išklijuoti 
plytelėmis, pakeisti langai, į priešingas 
puses, šarvo durys, laminuotos grindys). 
Kaina 16000 Eur. Tel. 8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 47,2 m², vidi-
nis, įstiklintas balkonas, šarvo durys, 
langai į priešingas puses, vonia ir WC 
atskirai, tvarkingas). Kaina 4300 Eur. 
Tel. 8655 54404
Dvaro g., Markutiškių k. Šilų sen. (2 a. 
mūr. namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², 
šildomas krosnimis, virtuvė sujungta 
su koridoriumi (pl. 6,11 m²), pakeistos 
išorės ir vidaus durys, laminuotos 
grindys ir virtuvės sienos, vanden-
tiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. 
Yra garažas su rūsiu, malkinė, žemės 
sklypas prie namo. Graži vietovė. Ša-
lia stotelė, miškas, upelis, karjeras, 
tvenkinys su pliažavietėmis. Asfaltas 
iki namo, 9 km nuo Jonavos). Kaina 
5500 Eur. Tel. 8655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 49,83 m², vidinis, balkonas, šarvo 
durys, langai į priešingas puses, vo-
nia ir WC atskirai, pakeistas kambario 
langas, laminuotos grindys). Kaina 
16500 Eur, arba keičia į 1 kamb. butą. 
Tel. 8655 54404
Žeimių takas (5 a. blok. namas, IV a., ap-
šiltintos sienos, bendr. pl. 50,31 m², virtu-
vės pl. 9,32 m², sujungta su koridoriumi, 
įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, me-
dinės vidaus durys, langai su stiklo pake-
tais, į priešingas puses, pakeista elektros 
instaliacija, laminuotos grindys, dažytos 
kambarių sienos). Kaina 19000 Eur. Tel. 
8 655 54404
Žalioji g. (5 a. blok. namas, I a., bendr.pl. 
43,98 m², virtuvės pl. 6,03 m², kamb. pl. 
17,07 ir 13,78 m², du įstiklinti balkonai, 
WC ir dušas kartu, pakeisti langai, san-
technika, yra virtuvės baldai. Kaina 14191 
Eur. Tel. 8-612 11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, bute 
šilumos sunaudojimo apskaita, triukš-
mo bei šilumos izoliacija, yra požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių 
įrengtas pakilimas liftu, automatiškai val-
domi kiemo ir automobilių aikštelės įva-
žiavimų užtvarai). Kaina 22011 Eur. Tel. 
8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vi-
dinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 
9,44m², įstiklintas balkonas, pakeistas 
virtuvės langas, dvigubos medinės 
durys, butas šiltas, žemi šildymo mo-
kesčiai, šalia prekybos centrai). Kaina 
15928 Eur. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 
5800 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMb.
Kosmonautų g.(5a blok. namas, II a., 
bendr. plotas 61 m², vonia ir WC ats-
kirai, langai skirtingas puses, didelis 
balkonas, tvarkingas). Kaina 17100 
Eur. Tel. 8-612 11896
Chemikų g (9 a. blok. namas, I a., ben-

dr. pl. 64,14 m², virtuvės pl. 8 m², kamb. 
pl.– 14,17; 17,27; 14,17 m², balkonas, 
WC ir vonia kartu, pakeisti langai, šar-
vo durys, autonominis šildymas, šilu-
mos suvartojimo apskaita kiekvienam 
butui, namo bendrija). Kaina 20000 
Eur. Tel. 8-612 11896
Vilniaus g (5 a. renovuojamas namas, I 
a., bendr. pl. 63,54 m², virtuvės pl. 8,14 
m², kamb. pl. - 14,15; 17,25; 14,09 m², 
WC ir vonia atskirai, tamsus kamba-
rys). Kaina 19000 Eur. Tel. 8-655 54404 
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. bloki-
nis namas, V a., vidinis, du balkonai, 
bendr. pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 
17,02; 13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² 
(plytelės), WC ir vonia atskirai (iškli-
juota plytelėmis), rūsys, žemi šildymo 
mokesčiai, parduodama su baldais, 
tvarkingas namas, ramūs kaimynai). 
Kaina 5300 Eur. Tel. 8 655 54404
Žeimių takas (9 a. blok. namas, IX a, ben-
dr.pl. 64 m², didelė virtuvė (9,41), WC ir 
vonia kartu (3,20), kambarių pl. 17, 10; 
13,98 ir 11 m²; visi plastikiniai langai, du 
balkonai. Atliktas kapitalinis remontas 
(pakeista santechnika, elektros instaliaci-
ja, baltai dažytos sienos, naujos grindys, 
vonioje ir virtuvėje - plytelės). Tvarkingoje 
(su kodine spyna) laiptinėje bendro nau-
dojimo didelis balkonas skalbinių džiovini-
mui; ramūs kaimynai). Kaina 22000 Eur. 
Tel.: 8-612 11896
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro 
remontas, plastikiniai langai, šarvo durys, 
nauja santechnika ir elektros instaliacija, 
šildomos grindys, signalizacija. Parduo-
dama su baldais ir buitine technika). Kai-
na 33596 Eur. Tel. 8-612 11896
Chemikų g. (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
pakeisti langai, balkonas, ąžuolinės vi-
daus durys, vonia ir WC atskirai. Kaina 
20563 Eur. Tel. 8-655 54404
4 KAMb. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 m², balko-
nas per du kambarius, pakeisti langai, su-
remontuota virtuvė ir vonios kambarys (su 
kampine vonia), šildomos grindys, naujos 
vidaus durys. Parduodama su baldais). 
Kaina 21721 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Namą Pylimo g., Jonavoje (mūrinis, 
bendr. plotas 81,42 m², pirmame aukš-
te - 2 kamb., virtuvė, veranda, vonia 
su sanitariniu mazgu, antrame aukšte 
- du kambariai, virtuvė ir sandėliukas, 
šildymas - centrinis kietu kuru ir dujo-
mis, boileris vandens šildymui, vieti-
nis vandentiekis ir kanalizacija, mies-
to vandentiekio ir kanalizacijos įvadai 
atvesti iki namo. Yra 3 mūriniai garažai 
su duobėmis, ūkinis pastatas, šulinys, 
pavėsinė, rūkykla, tvora, 0,11 ha namų 
valdos sklypas, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, trifazė elektra name ir garaže). 
Kaina 60000 Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda, 
rūsys, balkonas). Kaina 30000 Eur. Tel. 
8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², baigia-
mas renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, 
lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, so-
das, 17 a žemės). Kaina 30410 Eur. Tel. 
8-612 11896
SODYbOS
Šmatų k., Kulvos sen. (medinis apmū-
rytas gyvenamas namas, bendr. pl. 
74,77 m², šildomas krosnimis, dalinai 
pakeisti langai; du garažai (bendr. pl. 
25 m² ir 16 m², duobė), ūkinis pastatas, 

malkinė, šulinys, šiltnamis, 28 a namų 
valda, 8 a miško, prie Jonavos mies-
to ribos). Kaina 29000 Eur. Tel. 8-655 
54404
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis 
rąstų namas, apšiltintas, dengtas me-
dinėmis dailylentėmis, bendr. plotas 
53,39 m², kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 
14 m², veranda, vonios kambarys, 
plastikiniai langai, naujos vidaus ir 
lauko durys, apšiltintos laminuotos 
grindys, šildymas židinio kietuoju 
kuru, boileris vandens šildymui, kros-
ninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pavė-
sinė, stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. 
Gražiai sutvarkyta aplinka gamtos 
prieglobstyje, jauni vaismedžiai, vais-
krūmiai, 0,49 ha žemės sklypas, 10 
kilometrų nuo Jonavos). Kaina 24618 
Eur. Arba keičia į 1 kamb. butą. Tel. 
8-655 54404
Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, 
lauko viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. 
Gražiai sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, sūpynės, medinė pavėsinė). 
Arba keičia į 2 kamb. butą Jonavoje. Kai-
na 21721 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( 
renovuotas gyvenamasis namas 1 a., 
rąstinis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnimi), WC ir vonia, 
mediniai ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės 
sklypas, netoli Neries (~200 m). ~14 
km nuo Jonavos. Kaina 34754 Eur. Tel. 
8-612 11896
SODAI
Sodą prie pušyno s/b „Užuovėja“, 
Jurkonių k., Upninkų sen. (kraštinis, 
mūrinis namas, bendr. pl. 114,61 m², 
mansarda, rūsys, vietinė kanalizaci-
ja, židinys, platus garažas, pavėsinė, 
šiltnamis, dušinė, 6 a žemės sklypas, 
sutvarkyta aplinka, graži gamta, šalia 
Šventosios upė). Kaina 12500 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. (pri-
žiūrėtas 4,26 a žemės sklypas, gausiai 
derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, vynuo-
gės. Yra mūrinis namelis (bendr. pl. 40,2 
m²) su rūsiu ir pastogėje įrengtu kamba-
riu. Trifazė elektra, vandentiekis). Kaina 
14100 Eur. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6661 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Kaina 7240 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jona-
vos r. (mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 45 m², šulinys, pirtis, vais-
medžiai, vaiskrūmiai, 12 arų žemės 
sklypas, prie Šventosios upės). Kaina 
12000 Eur. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (me-
dinis vasarnamis, elektra, vaisme-
džiai, 5 a žemės). Kaina 5000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 
m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). 
Kaina 7820 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geodezi-
niai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kai-
na 5792 Eur. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis 
įrankiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 
arai žemės). Kaina 6950 Eur. Tel. 8-655 
54404
SKLYPAI

12,05 a - 18,55 a gyvenamosios pa-
skirties sklypus Marviliaus k., Kulvos 
sen. (geodeziniai matavimai, ženklini-
mai, komunikacijos šalia, iki 2015m. 
spalio 1 d. sklypuose bus įvesta elek-
tra ir nutiestas kelias, graži vietovė, 
4 km nuo Jonavos m. centro, netoli 
kelio Jonava - Kėdainiai ). Kaina 600 
Eur/a. Tel. 8655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių 
k., Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno 
sodo, derantys vaismedžiai ir vais-
krūmiai, šulinys (vanduo patikrintas 
- švarus), šalia vandentiekis, kanali-
zacija, elektra, asfaltuotas privažiavi-
mas, 4 km nuo miesto). Kaina 11880 
Eur. Tel. 8-612 11896
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ra-
gožių k. Galima keisti paskirtį. Kaina 
3475 Eur. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos 
r. (žemės ūkio paskirtis, ribojasi su 
upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti 
gyvenamieji namai, geras privažia-
vimas). Kaina 11585 Eur. Tel. 8-655 
54404
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 8399 Eur. Tel. 8-612 
11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos 
r. (žemės ūkio paskirtis, šalia tvenki-
nys, miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 
2896 Eur. Tel. 8-655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Var-
pių k., Dumsių sen. Kaina 11585 Eur. Tel. 
8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų kitos 
paskirties, ribojasi su Juodmena). Kaina 
116 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir vi-
sos komunikacijos). Kaina 1013 Eur. Tel. 
8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina 7819 
Eur. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių 
sen. (ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 
0,31 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 
11585 Eur. Tel. 8-612 11896

KOMERCINĖS 
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su pilna įranga, miegamieji, pirtis, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, pa-
togus privažiavimas). Kaina 173772 Eur. 
Tel. 8-612 11896
GAMYbINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas - buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 0,2498 ha žemės sklypas. Kaina 
43443 Eur. Tel. 8-655 54404

UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduodant – perkant) 

J.Ralio g. 5 ( II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

Ketinate pirkti, 
parduoti būstą, 
žemės sklypą, 
sodą, garažą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą?
Sąžininga ir profesionali 
pagalba perkant, 
parduodant. Sutvarkome 
visus sandoriui 
reikalingus dokumentus.

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

Visa informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) www.joneda.lt 
Pirkėjai aptarnaujami NEMOKAMAI
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Su tokiu šūkiu jubilieji-
nėje Jonavos miesto šven-
tėje pirmą kartą dalyvavo ir 
AB „Jonavos šilumos tin-
klai“ kolektyvas. Jubilieji-
nio renginio šventės eise-
nai gausiai susirinkę ben-
drovės darbuotojai pasi-
puošė baltos spalvos marš-
kinėliais su įmonės simboli-
ka ir žaliomis kepuraitėmis.

Žalia spalva pasirinkta ne-
atsitiktinai – nuo 2013 m. ben-
drovė tiekia vartotojams „ža-
liąją energiją“ (angl. Green 
energy) – energiją, gamina-
mą iš atsinaujinančių ir eko-
logiškų žaliavų. 2013 m. pa-
vasarį Girelės katilinėje pra-
dėjo veikti pirmas modernus 
UAB Enerstena“ gamybos 10 
MW galios vandens šildymo 
katilas, kūrenamas medienos 
kilmės biokuru. Katilas veikia 
kartu su 5 MW galios konden-
saciniu ekonomaizeriu, kuria-
me papildomai paimama šilu-
mos energija iš dūmų, prieš 
išmetant juos į kaminą. Kon-
densacinis ekonomaizeris už-
tikrina šilumos gamybos pro-
ceso ekologiškumą ir itin 
efektyviai panaudoja išeinan-
čių dūmų šilumą. Šis projek-
tas – didžiausias bendrovės 
istorijoje tiek savo sudėtingu-
mu, tiek verte. Į projektą in-
vestuota 3,07 mln. Eur (10,6 
mln. Lt), 1,2 mln. Eur (4,1 
mln. Lt) – iš Europos Sąjun-
gos 2007-2013 m. Sanglau-
dos skatinimo veiksmų pro-
gramos. Tų pačių metų pabai-
goje po Girelės katilinės sto-
gu „įsikūrė“ dar du biokuro ka-
tilai po 5 MW galios kiekvie-
nas. Katilai suprojektuoti dar-
bui su jau esamu kondensaci-
niu ekonomaizeriu išeinančių 
dūmų šilumai išnaudoti. Šių 
katilų statybai Lietuvos aplin-

kos apsaugos investicijų fon-
das skyrė 0,9 mln. Eur (3,0 
mln. Lt) subsidiją iš Klimato 
kaitos specialiosios progra-
mos lėšų.

Sėkmingai įgyvendinant ki-
tas Nacionalinės energetikos 
strategijos kryptis – susidėvė-
jusių šilumos perdavimo tra-
sų atnaujinimą, daugiabučių 
namų renovavimą, iki minimu-
mo sumažintas importuojamo 
kuro – gamtinių dujų poreikis 
šilumos gamybai.

2015 m. sausio – liepos 
mėn. technologijai sunaudo-
to kuro balanse gamtinės du-
jos sudarė 28,9 proc. viso ši-
lumos gamybai suvartoto 
kuro kiekio, medienos kilmės 
biokuro masė – 70,2 proc., li-
kusi dalis – medienos kilmės 
granulės. Ši kuro rūšis naudo-
jama šilumai gaminti Kuigalių 
katilinėje, vietoj anksčiau nau-
dotų šiaudų. 2014 m. spalio 
mėnesį Kuigalių katilinėje pra-
dėti eksploatuoti du nauji van-
dens šildymo katilai po 150 
kW galios kiekvienas. Katilinė 
yra automatizuota, todėl šildy-
mo sezono metu dirba tik du 

katilus aptarnaujantys darbi-
ninkai. Birželio, liepos mėne-
siais Jonavos miesto šilumos 
tiekimo tinkle 100 proc. šilu-
mos buvo pagaminta iš bioku-
ro. 

Gamtinės dujos ištisus me-
tus naudojamos tik Ruklos ka-
tilinėje ir Miškų ūkio gyvenvie-
tės buitinėse katilinėse. Šilų 
gatvėje esančioje Geležinke-
lio ruožo katilinėje ir Lokio g. 
5 (Šilų kaimas) daugiabučio 
namo katilinėje šiluma gami-
nama iš dujų tik šildymo se-
zono metu. Šildymo sezono 
metu iš gamtinių dujų šiluma 
gaminama ir Jonavos miesto 
vartotojams, kai nepakanka 
biokuro katilų galios šilumos 
vartojimo poreikiams paten-
kinti arba nenumatytų biokuro 
katilų sustojimo atvejais.

Nors metų pradžioje ben-
drovės perkamų gamtinių dujų 
kaina (2015 m. sausio mėn. - 
27,22 Eur/MWh arba 977,07 
Lt/tūkst.m3, 2014 m. sausio 
mėn. – 1238,60 Lt/tūkst. m3) 
buvo gerokai žemesnė nei 
įprastai, prognozuojama, kad 
tokios dujų kainos išsilaikys 

neilgai. Pasibaigus nuolaidos, 
suteiktos Lietuvai už anksčiau 
Gazprom neteisingai taikytos 
kainos, laikotarpiui, perkamų 
gamtinių dujų kaina kils.

Nepaisant didelių dujų kai-
nos svyravimų, biokuro kai-
na išsilaiko stabili, su nedide-
liais sezoniniais svyravimais, 
ir išlieka kelis kartus mažes-
nė nei gamtinių dujų. Pasta-
ruoju metu biokuro kaina ši-
lumos gamybai dėl rinkoje iš-
augusios pasiūlos yra ypatin-
gai nukritusi. Biokuro kaina 
su transportavimu siekia 120 
eurų už toną naftos ekviva-
lento. Biokuro kainos stabilu-
mą padeda užtikrinti ir bioku-
ro birža. 2015 metais šilumos 
tiekimo įmonės įpareigotos 50 
proc. reikalingo biokuro pirk-
ti „Baltpool“ biržoje. Biokuro 
birža sudarė galimybes ma-
žiems biokuro tiekėjams siū-
lyti nedidelius biokuro kiekius, 
dėl ko išaugo pasiūla, nulė-
musi biokuro kainos mažėji-
mą.

Nuo 2009 m. įmonė šilu-
mos ir karšto vandens kainas 
perskaičiuoja kas mėnesį, at-

sižvelgdama į kuro technolo-
gijai kainų pokyčius. Biokuro 
suvartojimo augimas, biokuro 
kainos kritimas 2014 – 2015 
metų šildymo sezono metu 
gerokai mažino šilumos kai-
ną jonaviečiams. Vidutinė ši-
lumos kaina praėjusį šildymo 
sezoną buvo 19,5 proc. ma-
žesnė nei 2013 – 2014 metų 
šildymo sezoną ir net 32,7 
proc.  mažesnė nei 2012 – 
2013 metų šildymo sezoną. 
Vidutinė praėjusio šildymo 
sezono šilumos kaina – 5,22 
euro ct/kWh (18,03 ct/kWh), 
2012 – 2013 metų šildymo 
sezono vidutinė šilumos kai-
na – 26,8 ct/kWh (7,76 euro 
ct/kWh).

Dėl sumažėjusios šilumos 
kainos sumažėjo ir vartoto-
jų sąskaitos už patalpų šildy-
mui suvartotą šilumą. 2012 – 
2013 metų sezoną standarti-
nio 60 kv. m ploto buto dau-
giabučiame name Jonavoje 
savininkas būsto šildymui iš-
leido vidutiniškai 306,00 litus 
su PVM per mėnesį, 2013 – 
2014 metų  sezoną – viduti-
niškai 204,00 Lt per mėnesį, 
o per 2014 – 2015 metų se-
zoną – vidutiniškai 50,39 euro 
(174,00 Lt) per mėnesį. Sąs-
kaitų už šildymą sumažėji-
mą įtakojo ir mažesnis šilu-
mos suvartojimas dėl šiltesnių 
orų 2014 – 2015 metų sezo-
no metu.

Smulkesnę informaciją 
apie šildymui, karštam van-
deniui suvartotą šilumą galite 
rasti AB „Jonavos šilumos tin-
klai“ interneto puslapyje www.
jonavosst.lt skyriuje „Šilumos 
suvartojimo analizė“.

Rima Knystautienė
AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ ekonomistė

Užs. Nr. 14

Už šilumą ne tik namuose, bet ir širdyse

Edmundas Gedvila

Kaip kas išmano, taip save 
gano, ypač šiais laikais. Kartais 
papuolus į darbo barą, kuria-
me paliečiami beveik visų gy-
ventojų interesai save „gany-
ti“ gal nevertėtų, juolab atlygis, 
kas reta mūsuose, atitinka uži-
mamas pareigas. Bet tas savo 
pareigas, kaip sako, pagal savo 
sugedimo laipsnį, kaip tą gumą 
gali savo iniciatyva praplės-
ti arba susiaurinti. Negi kvailas 
bus (užtenka „kvailys“ jau vie-
nas buvo) ir plės. Aišku - ne. 
Jei gali siaurinti, tai ko ir nesu-
sisiaurinti iki to lygio, kad ir pa-
ties niekas iš pradžių nerastų, 
paskui – pamirštų, o galop - ir 
visai neieškotų... Atlygį tai gau-
ni už pareigas, o ne už darbą. 
Kam kvaršinti galvą, jei gali ra-
miai dienas leisti...

Gerai paatostogavęs ir pa-
sirodęs Jonavoje, susidūriau 
su dideliu žmonių pasipiktinimu 
dėl daugiabučių namų renova-
cijos. Tiesiog gatve negali pra-
eiti. Kadangi dabartinės situaci-
jos nežinau, nutariau paklausti 
pirmojo asmens šiuo klausimu, 
kad galėčiau paaiškinti sutik-
tiems gyventojams, kokios bė-
dos spaudžia administratorių, 
kad daugiabučių namų gyven-
tojai, mokėdami solidžias su-
mas už renovaciją, nieko neži-

no, ypatingai tų namų, kuriuose 
seniai nematę jokių renovuoto-
jų.

Daugiabučių namų adminis-
tratorius Nr.1 Bronislovas Liut-
kus, kurio rankose turėtų būti 
visos šio klausimo gijos, ant 
darbo kabineto durų užsirašęs 
„šiandieną gyventojai nepriima-
mi“ – tai ne lapukas, o vos ne 
stacionarus įspėjimas lankyto-
jams, ir tas „šiandien“ kabo kie-
kvieną dieną.

„Racionaliai“ mąsto rajo-
no savivaldybės tarybos na-
rys, o pagal pareigas - dau-
giabučių namų administrato-
rius. Linkėjimas visiems vals-
tybės tarnautojams, įmonių, įs-
taigų vadovams pasinaudoti B. 
Liutkaus išmintimi bei sugebė-
jimais ne tik atsikratyti intere-
santų – gyventojų, bet ir įsivilk-
ti tokiose rimtose ir atsakingose 
pareigose į futliarą ir tapti nie-
kam neįdomios, siaurutės ir ra-
mios daugiabučių namų buhal-
terinės apskaitos vedėju, igno-

ruojant dėmesį daugiabučių 
namų techninei priežiūrai, atlie-
kamiems darbams ir jų trukmei, 
socialinio būsto būklei ir svar-
biausia - atsisakant kontaktų su 
gyventojais. Toks darbo meto-
das, manau, ne tik kelia grės-
mę įmonės įvaizdžiui, bet ir vi-
siškai sumenkina Tarybos na-
rio mandato statusą. Be to, 
bendrauti su spauda pastara-
sis „darbštuolis“ taip pat neno-
ri. Į klausimus rezervuotai atsa-
kinėja skyriaus vedėjas, bet jo 
žinios apsiriboja tik keliais na-
mais bei ribota informacija apie 
juos.

Šaunuolis Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos narys B. 
Liutkus puikiai sugebėjo ir su-
geba šių laikų leksikonu „išdur-
ti“ tiek rinkėjus, tiek šios savi-
valdybės įmonės direktorių, tiek 
pačią savivaldybės administra-
ciją. Svarbiausia nutaisyti rim-
tą bei susirūpinusį veidą, o pi-
liečiai (šiuo atveju rinkėjai bei 
daugiabučių gyventojai) tegul 

gyvena kaip nori ir moka kuo 
daugiau. 

Bet to, ko nepasimokyti iš 
kai kurių politikos „korifėjų“. Ir 
iki pasaulinio masto paslapties 
neužslaptinti informacijos apie 
Jonavos daugiabučių renova-
ciją. Kryžium guls ir neišduos 
jokios informacijos apie reno-
vaciją jokiam kitam asmeniui – 
tik pačiam asmeniškai užregis-
travus raštišką prašymą ir pa-
teikus asmens dokumentą. Ir 
tik apie tą butą, o ne apie visą 
namą, kuriame tas butas yra. 
Ir to paties prašymo nieks ne-
registruos, jei jį pirma nepalai-
mins administratorius Nr.1 ar 
dar viršesnis asmuo. Nors ten 
gyventojas jokios paslapties vi-
sai nenori išgauti, o tik norėtų 
sužinoti išsimokėjimo už reno-
vaciją tvarką, per kiek jam teks 
išsimokėti. Net neklausiant po 
kiek. Nepaprasto administra-
toriaus nepaprastos paslaptys 
jau juokina ir notarus, kai žmo-
gelis – buto savininkas nega-
li išgauti paslapties apie savo 
buto renovacijos eigą, jau ne-
kalbant apie pirkėją, kuriam iš-
vis, pasirodo, nepriklauso nie-
ko žinoti apie tai, nors ne kas 
kitas, o jis įsipareigos už re-
novaciją mokėti. Kuo daugiau 
paslapčių – tuo lengviau dirb-
ti. Grifas „slaptai“ – tarsi šiuo-
laikinis apsauginis: ir nepraei-

si, ir nepaklausi, ir nesužinosi. 
Ramu ir tau, ir administratoriui, 
ir rangovui, ir techniniam prižiū-
rėtojui. Visiems ramu, kai vis-
kas ramybės būsenoje...

Kai šiandieną – t. y vakar, 
užvakar, prieš savaitę, prieš 
dvi, tris, rytoj, poryt, užporyt, po 
savaitės, dviejų - gyventojai ne-
priimami. Kai šiandiena – ir be 
Dievo įsikišimo – tampa kas-
diene begalybe. Ir dar sakoma, 
kad iki šiol niekas neatrado lai-
ko mašinos. Kaip gi neatrado? 
O B. Liutkus? Jonaviečių, ne-
patingėjusių „seklio Morkos“ 
misijos, Liutkaus laiko mašina 
„šiandienoje“ jau stovi daugiau 
kaip mėnesį, nuo to, kaip buvo 
ne tyčia pastebėta sustingu-
si laiko begalybėje. O kas žino, 
kada buvo tos „šiandienos“ pra-
džių pradžia? Ne valdininkams 
smalsu. Daugiau smalsu mote-
rims, vyrams, plastinių operaci-
jų chirurgams... ir renovuojamų 
namų savininkams.

Už racionalizatorius įvairio-
se srityse!

Replika Sveikinam! b.Liutkus atrado laiko mašiną
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 13 700 egz.

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

©„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

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų. 

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto. 

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

mob. 8 617 46151

PERKA

SIŪLO PASLAUGAS

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS 
(16 - 23 vietų).

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

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas 
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Gaminame 
PAMINKLUS, TVORELES.
Stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais 
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

Paminklai, tvorelės, antkapiai
Pamatų liejimas, montavimas
Pilnas kapo sutvarkymas

Darbo laikas: I-V 9 – 17, VI 9 – 15
Dirbtuvės. Tel. 8-684 66654
Jonavos naujosios Šmatų kapinės
Didžiausias pasirinkimas Jonavoje

MALKOS
Tel. 8 635 54215

    

 Remontuojame važiuoklę
 Automobilių elektrinės dalies remontas
 Turbinų restauravimas
 Parenkame autodažus pagal atspalvį
 Prekiaujame profesionaliais įrankiais
 Tiekiame prekes ir paslaugas išsimokėtinai
 KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

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

ADVOKATĖS JURGITOS 
SPAIČIENĖS KONTORA
• Konsultacijos įvairiais tei-

sės klausimais
(santuokos nutraukimo, iš-

laikymo, skolų priteisimo, tėvys-
tės nustatymo, įmonių, fi zinio 
asmens bankroto, paveldėjimo, 
įmonių steigimo, (po)vedybinių 
sutarčių rengimas ir kt.); 

• Teisinę reikšmę turinčių do-
kumentų rengimas;

• Atstovavimas tesimuose;
• Asmenims, atitinkantiems 

reikalavimus, galimas nemoka-
mos valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas;

• Jonavos kontoros atida-
rymo proga tik rugsėjo mėn. 
kiekvieną antradienį nemoka-
mos konsultacijos (būtina iš-
ankstinė reg. tel. 8-646 08926).
Vasario 16-osios g.9, Jonava

8-657 77555; 8-646 08926
Darbo laikas: I-V 9-17 val.

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

Mus rasite Jonavoje,
PLENTO G. 25.
Užsakymai priimami

tel.: 51379, 8-684 90252

• Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
• Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
• Važiuoklės ir pakabos remontas
• Stabdžių sistemos remontas, STABDŽIŲ PATIKRA STENDE
(stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
• Aušinimo sistemos remontas
• Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
• Kondicionierių remontas Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ

autoservisas

PERKA tarybinius 
medalius ir ženkliukus, 
uniformas bei sidabro 

gaminius.
Tel. 8-652 05694

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas

Tel. 8 672 34241

PAKUOčIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS JONAVOS 
MIESTE IŠ INDIVIDUALIŲ KONTEINERIŲ

2015 m. II pusmetis

UAB "Jonavos paslaugos" Atliekų tvarkymo skyriaus inf.

Mėnuo Popieriaus, plastiko, metalo pa-
kuotė (mėlyni konteineriukai)

Stiklo pakuotė (žali 
konteineriukai)

Rugsėjis 29 d.
Spalis 27 d.
Lapkritis 24 d. 19 d.
Gruodis 22 d.

Išnuomoju garažą g/b „Beržas“. 
Tel. 8-656 04068

Pjaunu žolę. Tel. 8-630 31040

Parduodu 3 aveles po 50 Eur. 
Tel. 8-656 04068

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

Rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 
4 d. Jonavos mieste, Gaižiūnų 
poligone, Jonavos, Kaišiado-
rių, Kėdainių ir Ukmergės ra-
jonuose vyks Sausumos pajė-
gų karinių vienetų žvalgybos 
padalinių kolektyvinių įgūdžių 
pratybos „Žvalgo pėda 2015“.

Gyventojai perspėjami, kad 
šių pratybų laikotarpiu nedi-
delės Lietuvos kariuomenės 
žvalgybos grupės dienos metu 
veiks mieste ir gyvenvietėse, 
bet dėl jų specifi nių užduočių 
pobūdžio nepatogumų gyven-
tojams kilti neturėtų. Vietinė 
valdžia ir policija apie pratybas 
yra informuota.

Lietuvos kariuomenės inf.

Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
modernias 5 l pakuotes


