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BUS RENKAMAS LAIKINASIS MERAS
Vyriausioji rinkimų komisija gruodžio 7 d. nutraukė Jonavos 

rajono savivaldybės tarybos nario mero Mindaugo Sinkevičiaus 
įgaliojimus, kadangi jis paskirtas ūkio ministru.

Neeilinis, dvidešimt pirmasis, rajono savivaldybės tarybos po-
sėdis, kuriame vienintelis darbotvarkės klausimas „Dėl Jonavos 
rajono savivaldybės tarybos nario, laikinai einančio mero parei-
gas, išrinkimo“ numatytas gruodžio 16 d. 12 val.

Išrinktas laikinasis meras vadovaus Jonavos rajono savival-
dybei, kol bus surengti nauji tiesioginiai mero rinkimai. Pagal 
įstatymą anksčiausiai jie galėtų vykti kovo viduryje, vėliausiai – 
birželio viduryje.

MIŠKININKAI DALINS EGLIŠAKES
Jau aštuntą kartą Generalinė miškų urėdija organizuoja akci-

ją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios metu bus dalinamos 
eglišakės. Jonavos miškų urėdijos miškininkai jonaviečiams egli-
šakes dovanos gruodžio 20 d., nuo 13 val., Jonavos miesto 
Sąjūdžio aikštėje ir Chemikų g. 2 (prie „Norfos“ parduotuvės). 

Aldona Skaisgirytė

Šiemet į profesines mo-
kyklas atėjo mokytis apie 2 
tūkst. žmonių, turinčių aukš-
tąjį išsilavinimą. Vien Jona-
vos politechnikos mokykloje 
šį rudenį konkretaus amato 
pradėjo mokytis daugiau nei 
60 asmenų, jau įgijusių aukš-
tojo mokslo diplomą. 

Ką tai rodo? Prestižą at-
gauna darbininkiškos profe-
sijos, kurių poreikis valsty-
bėje yra didžiausias. Visiškai 
valstybė nestrateguoja, ko-
kių specialistų labiausiai rei-
kia šiandien, reikės po 5 ar 10 
metų. Aukštojo mokslo deval-
vacija, kai į aukštąją mokyklą 
gali įstoti su nuliniu balu, gau-
ti diplomą ir tapti bedarbiu.

70 šalies profesinio moky-
mo įstaigų siūlo per 300 įvai-
rių profesinio mokymo progra-
mų įvairiuose ūkio sektoriuose. 
Kaip ir praėjusiais metais, šie-
met stojantieji dažniausiai rin-
kosi grožio ir sveikatos pas-
laugų, floristo, automechani-
ko, elektroniko, statybininko-
apdailininko, virėjo profesijas. 
Taip pat populiarios progra-
muotojo bei multimedijos pas-
laugų teikėjo specialybės. Šie-
met ypač išaugo siuvėjo speci-
alybę besirenkančių skaičius, 
taip pat daugėjo stojančių į in-
žinerinės srities profesinio mo-
kymo programas. Po vidurinės, 
turėdami brandos atestatą, šie-
met į profesines mokyklas įsto-
jo 13,9 tūkst. buvusių abiturien-
tų, t. y. 1800 mokinių daugiau 
nei praėjusiais metais. Dar 7,2 
tūkst. profesinę mokyklą pasi-
rinkusių mokinių, 150 daugiau 
nei pernai, turi pagrindinį išsi-
lavinimą ir kartu su kvalifikaci-
ja įgis vidurinį išsilavinimą. Šie-
met į profesines mokyklas atė-
jo apie 2 tūkst. turinčiųjų aukš-
tąjį išsilavinimą. Asmenys, bai-
gę universitetus, profesines 
mokymo įstaigas renkasi norė-
dami įgyti papildomų darbo rin-
koje reikalingų kvalifikacijų.

PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
POREIKIS

Kad kasmet daugėja stojan-
čiųjų į profesines mokyklas bai-
gusių aukštąsias mokyklas, tą 
patvirtino ir Jonavos politechni-
kos mokyklos direktorė Virginija 
Milinavičienė. „Jei 2014-aisiais 
į politechnikos mokyklą įstojo 
tik 6 turintys aukštąjį išsilavini-
mą, tai pernai – jau 27, o šį ru-
denį – net 62 asmenys“, – sakė 
mokyklos vadovė.

Pasak V. Milinavičienės, tai 
motyvuoti žmonės, smagu su 
jais dirbti, nes jie puikiai žino, 
ko nori. O pagrindinis moty-
vas, kodėl po aukštosios ren-
kasi Jonavos politechnikos 
mokyklą, – nori praktinių įgū-
džių. „Teorijas būna jau išmokę 
aukštojoje. Jie jau turi arba nori 
susikurti savo verslą ir, kaip pa-
tys sako, nori būti praktikais ir 
žinoti, ko jiems konkrečiai rei-
kia. Ateina išmokti konkrečios 
profesijos. Pas mus net iš Vil-
niaus važinėja vienas asmuo 
mokytis automechaniko profe-
sijos, kadangi turi automobilių 
verslą ir nori pats išmokti įver-
tinti automobilio bei jo mecha-
nizmų techninę būklę, nustaty-
ti gedimus ir jų priežastis, atlikti 
techninės priežiūros ir remon-
to darbus, atlikti ardymo ir su-
rinkimo darbus. Be to, mokyda-
miesi šios profesijos, išmoksta 
dirbti suvirinimo įrengimais, at-
likti metalo apdirbimo šaltkal-
vystės darbus. Ne vienas, įgi-
jęs, sakykim, elektros įrengi-
mų elektromechaniko profesi-
ją, antrą kartą dar baigia vieną 
kurią profesiją – automechani-
ko ar suvirintojo, arba atvirkš-
čiai. Visa tai tam, kad būtų pla-
taus profilio praktikas. Tokiems 
daug lengviau susirasti darbą. 
Tokių darbininkų didžiulis po-
reikis ir darbo rinkoje“, – sako 

Jonavos politechnikos moky-
klos direktorė. 

Moksleiviams su aukštuo-
ju išsilavinimu nereikia mokytis 
kai kurių dalykų, jie užskaitomi, 
tai leidžia teisės aktai, sako V. 
Milinavičienė, o praktiniai dar-
bai numatomi po pietų: tai la-
bai pasiteisina, kad galėtų dar-
bą suderinti su praktiniais užsi-
ėmimais, nes dauguma jų dir-
bantys.

Nuo ateinančio rugsėjo šio-
je mokykloje bus galima įgy-
ti dar vieną profesiją, jau gau-
tas leidimas rengti higieninės 
kosmetikos kosmetiko progra-
mą. Čia bus mokomasi atlik-
ti pedikiūrą, manikiūrą, antakių 
korekciją bei kitas veido grožio 
procedūras. Šios specialybės 
mokytis bus priimami jaunuo-
liai, baigę 12 klasių.

FLORISTAS IR 
APEIGŲ IR ŠVENČIŲ 
ORGANIZATORIUS – 
POPULIARIAUSIOS 

PROFESIJOS

Kokia profesija populiariau-
sia tarp turinčių aukštąjį išsi-
lavinimą ir stojančių į Jonavos 
politechnikos mokyklą?

Šios mokyklos socialinė pe-
dagogė Jurgita Lukaševičienė 
sako, kad daugiausia – net po 
septynis – pasirinko floristo bei 
apeigų ir švenčių organizato-
riaus profesijas.

Pasak socialinės pedago-
gės, pavyzdžiui, dvi moterys, 
su aukštuoju išsilavinimu įstoju-
sios į mokyklą, turi renginių or-
ganizavimo įmones. Jos džiau-
giasi, kad gaus konkrečių spe-
cifinių žinių – scenarijaus ren-
gimo, sceninio plano, jo pritai-
kymo ir pan. Taip pat mokysis 
floristikos meno, kadangi iki šiol 
salei ar kitoms pokylių erdvėms 

Nauja tendencija Lietuvoje: su aukštojo 
mokslo diplomu – į profesinę

Nukelta į 5 psl.

BRANGŪS JONAVIEČIAI,
gyvenimas – tai iš-

šūkių kelias. Vieni iš jų 
būna lengvai įveikiami 
ir su džiaugsmu pasitin-
kami, kitus – nėra pa-
prasta, bet būtina priim-
ti. Tapti ūkio ministru ir 
atsisakyti mero pareigų 
buvo vienas pačių sun-
kiausių mano gyvenimo 
sprendimų. Tačiau tikiu, 
kad tai – teisingas pa-
sirinkimas, įpareigojan-
tis dirbti visos Lietuvos 
labui.

Esu be galo dėkingas už ilgametį ir tvirtą jūsų palaikymą 
mano asmeniui, atliekamiems darbams ir idėjoms. Jūsų pasi-
tikėjimas visuomet buvo tas motyvas, kuris skatino veikti, dirbti 
negailint laiko, elgtis ryžtingai. Tikiu, kad ne visuomet ir ne vis-
kas pavykdavo taip, kaip norėtųsi, todėl atsiprašau, jei nebuvo 
pateisinti visi lūkesčiai.

Netariu savo gimtam miestui ir jo žmonėms „sudie“, nes Jo-
nava buvo ir liks mano namais. Kviečiu Jus - išlikime vieningi, 
susitelkę ir bičiuliški, idėjomis ir darbais auginantys tiek savo 
kraštą, tiek visą šalį! 

Tegul artėjančios šventės būna džiugios ir jaukios, atnešan-
čios Šv. Kalėdų šviesą į kiekvieno širdį!

Ačiū už buvimą kartu!
LR Ūkio ministras Mindaugas SINKEVIČIUS
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Aldona Skaisgirytė

Šį penktadienį, gruodžio 
16-ąją, daugiau nei 300 žmo-
nių bendrovės „Jonavos pa-
slaugos“ kolektyvas Kultū-
ros centre atsisveikina su iš-
einančiais 2016-aisiais. 

Į metų palydėtuves, kurio-
se iškilmingai bus pagerb-
ti bendrovės geriausieji, pa-
kviesti visi dirbantieji su an-
trosiomis pusėmis. O visų 
šventės dalyvių laukia nuo-
taikinga bendrovės adminis-
tracijos ir Kauno nacionali-
nio dramos teatro dovana – 
Juozo Tumo-Vaižganto ko-
medija „Žemės ar moters“.

„Aš manau, kad metai buvo 
visai neblogi“, – „Jonavos gar-
sui“ sakė uždarosios akcinės 
bendrovės „Jonavos paslau-
gos“ direktorius Edmundas Mu-
lokas, paklaustas, kokie pasku-
tines dienas skaičiuojantys me-
tai buvo bendrovei, su kuria nori 
ar nenori turi reikalų beveik kie-
kvienas Jonavos gyventojas.

„Pernai užsibrėžėm tiks-
lą tapti modernia, šiuolaikiška 
įmone. Tokio tikslo siekėm vi-
sus šiuos metus, sieksime ir to-
liau, – sakė E. Mulokas.

ATNAUJINAMA TECHNIKA 
IR DARBO ĮRANKIAI

Viena iš to siekio krypčių – 
bendrovės transporto priemo-
nių ir technikos atnaujinimas. 
Jonaviečiai turbūt pastebė-
jo naujas šiukšliavežes. Vasa-
ros pabaigoje bendrovė įsigijo 
manevringą, didelio pravažumo 
šiukšliavežę, su kuria be pro-
blemų bet kokiu oru dabar pa-
siekiami atokiausi vienkiemiai, 
sodų bendrijos.

„Rugsėjį įsigijom vakuumi-
nį lapų surinktuvą. Tai priedas 
prie mašinos ar traktoriaus, ku-
riuo iškart lapai renkami, smul-

kinami ir purškiami į prieka-
bą Pabandėm ir įsitikinom, kad 
tai patogu, sutaupoma laiko, 
rankų darbo, visai kitos trans-
portavimo sąnaudos, kadan-
gi surinkti lapai vežami į Ginei-
kių kaime esančią kompostavi-
mo aikštelę. Iki šio rudens la-
pus traktorius semdavo į prie-
kabą su kaušu. Tokiu primity-
viu būdu prikrautų lapų tetilpda-
vo tik apie vieną toną, kai dabar 
susmulkintų - iki penkių. 

Kad efektyviai vyktų lapų 
tvarkymo darbai iškart skirtin-
guose miesto mikrorajonuo-
se, kitais metais žadame įsigyti 
dar du tokius vakuuminius lapų 
surinktuvus", – ateities planais 
dalinosi UAB „Jonavos paslau-
gos“ direktorius E. Mulokas.

Dar šią vasarą miesto ga-
tvėse buvo galima išvysti prieš-
tvaninę „Jonavos paslaugų“ 
laistymo mašiną, kurią papras-
tai gali pamatyti nebent muzie-
juje ar sename sovietiniame fil-
me. Su šia „senute“ bendrovė 
jau atsisveikino. Šį rudenį mies-
tą prižiūrinti įmonė nusipirko 
šešių kubų talpos vandenvežį, 
kuriuo galima ne tik laistyti gė-
lynus, vejas, gatves, vežti van-
denį į Skarulių kapines, plau-
ti pusiau požeminių ir spalvotų 
konteinerių vidų bei viršų, bet 
ši galinga mašina tarnaus ir šil-
dymo sistemų praplovimo dar-
bams bei hidrauliniams bandy-
mams atlikti.

„Apskritai, stengiamės visus 
darbo įrankius pakeisti moder-
niais, šiuolaikiškais. Visai kitas 
ne tik įvaizdis, bet ir darbo efek-
tyvumas, kokybė, pats rezulta-
tas“, – džiaugėsi investicijomis 
į darbo priemones bendrovės 
vadovas.

DĖMESYS APTARNAVIMO 
KULTŪRAI

„Jonavos paslaugų“ vadovy-
bė itin didelį dėmesį skiria gy-

ventojų aptarnavimo kultūrai. 
Pasak direktoriaus, metų pra-
džioje bendrovės darbuotojams 
buvo surengti mokymai, ku-
riuose supažindinti su kultūrin-
go aptarnavimo ir bendravimo 
su gyventojais psichologija, pa-
grindinėmis taisyklėmis bei nu-
sistovėjusiomis normomis.

„Tokių mokymų tikslas, kad 
gyventojams, kurie dėl ko-
kių nors problemų kreipiasi į 
mūsų darbuotojus, būtų aiškiai 
ir suprantami išaiškinta, padėta 
arba motyvuotai paaiškinta, dėl 
ko negalim padėti (ne įmonės 
kompetencija ir pan.). 

Įmonė didelė, teikianti daug 
ir įvairių gyventojams paslau-
gų, todėl turbūt naivu tikėtis, 
kad kažkam nekiltų problemų 
ir klausimų. Tai įmonė, kuri kie-
kvienam gyventojui „ant akių“. 
Tačiau dedam dideles pastan-
gas, kad gyventojams visos pa-
slaugos būtų teikiamos koky-
biškai ir kultūringai“, – užtikrino 
UAB „Jonavos paslaugos“ di-
rektorius E. Mulokas.

DAUGIAU PAGYRIMŲ NEI 
NUSISKUNDIMŲ

Miesto valymas – ne vieną 
dešimtmetį buvo silpnoji įmonės 
grandis. „Mano manymu ir žmo-
nių akimis – per pastaruosius 
metus smarkiai pagerėjo. Jei-
gu anksčiau būdavo labai daug 
nusiskundimų, tai dabar nusis-
kundimų mažiau nei pagyrimų: 

ir raštiškų, ir internetinėj erdvėj. 
Gaunam pagyrimų ir dėl valyto-
jų darbo. Tai rodo, kad iš tikrų-
jų mūsų pastangos nenuėjo vel-
tui“, – džiaugėsi „Jonavos pas-
laugoms“ dar tik pusantrų metų 
vadovaujantis E. Mulokas.

Pasak jo, dauguma valytojų 
stengiasi sąžiningai ir atsakingai 
atlikti darbą. O bendrovės admi-
nistracija savo ruožtu suintere-
suota, kad būtų sudarytos kuo 
geresnės darbo sąlygos. Va-
lytojoms buvo nupirkti vasari-
niai darbo drabužiai. Ką tik va-
lytojoms ir kitiems darbuotojams 
pirmą kartą įmonės istorijoje nu-
pirktos striukės.

Valytojos, kaip ir kiti darbuo-
tojai, vertina administracijos 
jiems parodytą dėmesį ir atsily-
gina geriau atliktu darbu.

BENDROVĖ „JONAVOS 
PASLAUGOS“ – VIENA 
GERIAUSIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYTOJŲ ŠALYJE

Atliekų tvarkymo sektoriui 
šie metai buvo didelių iššūkių 
metai. Beje, kaip pastebi įmo-
nės vadovas, ir kitais metais 
laukia ne mažesni išbandymai 
– keičiasi daug teisinių normų, 
laukia naujos atliekų tvarkymo 
taisyklės ir t. t. 

Šiemet ypatingai didelis dė-
mesys buvo kreipiamas į gyven-
tojų informavimo ir skatinimo rū-
šiuoti ir nešiukšlinti miesto pre-
venciją. „Mūsų valytojos tvarko, 

o vis dar atsiranda tokių žmo-
nių, kurie negerbia nei jų darbo, 
nei savo gyvenamosios aplin-
kos: numeta šiukšlių maišelį 
prie konteinerio, katės ar paukš-
čiai išdrasko – ir teritorija virsta 
šiukšlynu.

Kad to nebūtų, ir bukletus 
dalinome, ir akcijas organiza-
vome. Nuolat stebime, kaip rū-
šiuojamos šiukšlės. Bene vie-
ninteliai Lietuvoje, kitų daugiau 
nemačiau, socialiniuose tinkluo-
se turime savo puslapį, kuria-
me ne tik viešiname pažeidė-
jus, bet ir propaguojame aiški-
namąjį darbą dėl atliekų tvarky-
mo. Ne veltui UAB „Jonavos pa-
slaugos“ laimėjo šalyje pirmąją 
vietą atliekų tvarkytojų dalyvių 
kategorijos „Gyventojus rūšiuoti 
paskatinusi iniciatyva“ grupėje“, 
– džiaugėsi pašnekovas.

Garbingas apdovanojimas 
Jonavos rajono savivaldybės 
įmonei įteiktas lapkričio 10 d. 
vykusioje didžiausioje Lietuvo-
je pakuočių sektoriaus metinėje 
konferencijoje, kurioje dalyvavo 
daugiau nei 250 dalyvių iš visos 
Lietuvos. Jos metu ir buvo pa-
skelbti ir apdovanoti pirmą kar-
tą Lietuvoje organizuoto konkur-
so „Pakuočių sektoriaus lyderiai 
2016“ nugalėtojai.

Iš dalyvių, suskirstytų į 4 gru-
pes ir besivaržiusių 4 kategori-
jose, buvo išrinkta 15 Lietuvoje 
stipriausiųjų ir geriausiųjų, tarp 
kurių atliekų tvarkytojų kategori-
joje „Gyventojus rūšiuoti paska-

Bendrovės „Jonavos paslaugos“ prioritetas – būti šiuolaikine pažangia įmone
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UAB „Jonavos paslaugos“, įgyvendindama rajono mero M. Sinkevičiaus idėją kurti poilsiui tinkamą aplinką, vasarą kartu su Jonavos miesto seniūnija gyventojų pamėgtose laisvalaikio leidimo vistose įrengė 4 kepsni-
nes su lauko stalais ir suolais, o rudenį pasirūpino Šmatų ir Skarulių kapinėse lankančiųjų artimųjų kapus patogumu – čia nemokamai galima naudotis laistytuvu, grėbliuku, kastuvėliu.

Besibaigiančių metų proga 
noriu visam daugiau nei 300 
žmonių kolektyvui padėkoti už 
supratimą, nuoširdų bei koky-
bišką darbą ir palinkėti kuo ge-
riausios sveikatos, ištvermės, 
būti atsakingais ir sąžiningais 
savo darbe ir suspėti eiti koja 
kojon su kasmet modernė-
jančia ir pažangėjančia mūsų 
įmone. Mes – tai tas kolekty-
vas, kuris Jonavai ir jonavie-
čiams labai svarbus: nenuvilki-
me jų ir nenusivilkime patys. 

Laimingų, sėkmingų ir darbingų ateinančių metų! – linki va-
dovaujamam kolektyvui ir jonaviečiams UAB „Jonavos paslau-
gos” direktorius E. Mulokas.

Bendrovėje „Jonavos paslaugos“ nuolat atnaujinama darbo technika ir įrankiai, gerinamos darbo sąlygos, darbuotojai aprūpina-
mi darbo drabužiais. Patogūs ir funkcionalūs darbo drabužiai ne tik užtikrina darbuotojo saugumą, bet ir skatina darbuotojų ben-
drumo jausmą bei padeda formuoti atsakingos įmonės įvaizdį.
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tinusi iniciatyva“ nugalėtoja pri-
pažinta bendrovė „Jonavos pa-
slaugos“.

ATLIEKŲ SURINKIMAS IR 
IŠVEŽIMAS BUS KAIP ANT 

DELNO

Be to, komunalines paslau-
gas teikianti įmonė „Jonavos 
paslaugos“ šiais metais įsigijo 
atliekų surinkimo, stebėjimo ir 
logistikos informacinių sistemų 
įrangą. Kas tai? 

„Gyventojai dažnai skun-
džiasi, kad neišvežė šiukšlių ir 
pan. Ši sistema leis kontroliuo-
ti visą šį procesą. Šiukšliavežių 
vairuotojai bus aprūpinti planše-
tiniais kompiuteriais, o ant visų 
konteinerių, tiek ir ant individua-
lių, bus priklijuoti aktyvuoti lipdu-
kai. Vairuotojai turės galimybę 
ekrane stebėti savo kelią ir kon-
teinerių išdėstymą, o mes maty-
sime visą eigą – kada ir kiek kar-
tų buvo ištuštintas konteineris. 
Beje, ir apmokėjimas priklausys 
nuo konteinerio ištuštinimo daž-
nio. Kompiuterizuota sistema 
ne tik bus tiksli, bet ir leis žymiai 
sumažinti šio proceso adminis-
travimo sąnaudas“, – „Jonavos 
garsui“ sakė E. Mulokas.

GYVENTOJŲ PATOGUMUI

Bendrovė „Jonavos paslau-
gos“, reaguodama į mero ir gy-
ventojų pasiūlymus, šią vasa-
rą skirtingose miesto viešosiose 
erdvėse įrengė keturias kepsni-
nes su stalais ir suoliukais, kur 
miestiečiai galėtų pailsėti ir kul-
tūringai praleisti laisvalaikį.

Dar gerokai prieš lapkričio 
1-ąją, kai masiškai tvarkomi ka-
pai, „Jonavos paslaugos“, ge-
rindamos prižiūrimų kapinių inf-
rastruktūrą, Jonavos ir Skarulių 
kapinėse pastatė 5 įrankių, skir-
tų kapinių priežiūrai, stovus: 4 – 
Šmatų ir vieną – Skarulių kapi-
nėse. Artimųjų kapus prižiūrin-
tys bei tvarkantys asmenys ga-
lėjo nemokamai naudotis lais-
tytuvais, kastuvėliais ir grėbliu-
kais.

„Malonu, kad šia parodyta 
mūsų iniciatyva žmonės labai 
džiaugėsi, dėkojo mums. Sma-
gu, kad niekas iš įrankių ir ne-
dingo. Galbūt įrankiai ne tokie 
kokybiški, kokių tikėjomės, atei-

tyje, manau, pasiseks nupirk-
ti patvaresnius“, – sakė E. Mu-
lokas.

RENGIAMAS KAPAVIEČIŲ 
REGISTRAS

Jau pradėta surašyti palaido-
tų Jonavos Šmatų kapinėse as-
menų duomenys į registrą. 

Šio patogumo dar reiks luk-
terėti, nes tai gana sunkus ir 
kruopštus darbas. Kai jis bus 
parengtas, beliks atvykusiam 
ar susiruošusiam į kapines ap-
lankyti artimojo ar pažįstamojo 
kapo, bet gerai neatsimenančio 
ar išvis nežinančio, kurioje vie-
tas jis palaidotas, tereiks įrašy-
ti vardą ir pavardę, gimimo datą 
ar kitą raktinį žodį, ir tau kapinių 
žemėlapyje bus nurodyta kapo 
vieta.

SUŽYDĖS 6 TŪKST. KROKŲ

Jau kuris laikas bendrovė 
„Jonavos paslaugos“ sėkmin-
gai bendradarbiauja su biolo-
ge dendrologe iš Kauno – Dan-
guole Liagiene. Sėkmingai įgy-
vendinti jau keli bendri projek-
tai miesto aikštėse, laiptuose, 
vedančiuose į Rimkus, įrengtas 
Jonažolių skveras.

„Iki šiol mūsų mieste silpno-
ji grandis buvo ir medžių genė-
jimas. Su ponia Danguole šio-
je srityje jau nemažai padirbė-
ta. Džiaugiamės, kad savam 
mieste suradom šios srities spe-
cialistę, kurią prieš pora mėne-
sių įdarbinom. Dabar galėsim 
jau daug kompleksiškiau žiūrėti 
į medžių ir visų kitų želdinių prie-
žiūrą“, – džiaugėsi mietą tvar-
kančios įmonės direktorius.

Beje, jau ankstyvą pavasa-
rį pačius jonaviečius ir mūsų 
miesto svečius turėtų maloniai 
nustebinti ir pavasario dvelksmo 
dar pilkoms miesto erdvėms su-
teikti tūkstančiai pražydusių žie-
dų. Kas tai?

„Mes sumanėme, kad būtų 
gražu pavasarį, kai tik sniegas 
nutirpsta, o žolė dar nesužalia-
vus, kažkuo spalvingu ir neti-
kėtu pradžiuginti gyventojų akį. 
Sąjūdžio ir Santarvės aikštėse 
pasodinome 6 tūkst. įvairiaspal-
vių krokų. Tai daugiametė gėlė, 
sugebanti viena pirmųjų savo 
švelnių spalvų žiedeliu pasvei-

kinti su ateinančiu pavasariu. 
Tie keli tūkstančiai – tai nedaug. 
Jei pasiteisins, kviesime gyven-
tojus, bendroves, organizacijas 
prisijungti ir įvairiose miesto er-
dvėse pratęsti mūsų sumany-
mą", – sakė E. Mulokas.

DAUGIABUČIŲ 
RENOVACIJĄ PRISTABDYS 

KVOTOS

UAB „Jonavos paslaugos“ 
jau daugiau nei penkeri metai, 
kai sėkmingai lyderiauja tarp ša-
lies miestų ir rajonų daugiabučių 
renovacijos srityje. Lyderių pozi-
cijas išlaikė ir šiais metais.

„Pagal šiais metais galutinai 
baigtų renovuoti ir priduotų ko-
misijai daugiabučių namų skaičių 
tikrai būsime pirmajame šalies 
penketuke“, – džiaugėsi daugia-
bučius namus mūsų mieste ir ra-
jone administruojančios įmonės 
vadovas E. Mulokas.

Pasak jo, jau šiais metais 
priduoti 29 renovuoti namai, iki 
metų galo planuojama dar su-
spėti su 2-4 daugiabučiais. 

„Smarkiai įsibėgėjusią, bent 
mūsų rajone, renovaciją pri-
stabdys tai, kad dėl valstybės 
finansavimo įvedamos renova-
cijai skiriamų lėšų kvotos. Jo-
navai bus skirtas finansavimas 
tik 7 naujai renovuoti pradeda-
miems namams, kai norinčių 
yra apie 30 daugiabučių. 

Savivaldybės komisija pagal 

tam tikrus nustatytus kriterijus 
atrinko namus laiminguosius.

Be to, daugiau nei 20 dau-
giabučių namų yra parengti in-
vesticiniai projektai, bet dėl su-
stabdyto valstybės finansavimo 
negalime jiems palaiminti toli-
mesnės eigos“, – apgailestavo 
daugiabučius administruojan-
čios bendrovės direktorius.

PRIORITETAS –  
BŪTI ŠIUOLAIKIŠKA, 

PAŽANGIA ĮMONE

„Mūsų siekiai ir tikslai ir ki-
tais metais, kaip ir šiais buvo, 
išlieka tie patys: kuo geresnė 
paslaugų ir aptarnavimo koky-
bė. Tai sritis, kurioje kiekvienais 
metais galima rasti vis dar kur 
stiebtis ir augti.

Vienu iš pagrindinių priorite-
tu išlieka ir tolimesnis mūsų sie-
kis būti šiuolaikiška, pažangia ir 
modernia įmone. 

Ateinančiais metais pirk-
ti naujos technikos planuo-
jam mažiau, daugiau dėmesio 
teiksim įvairiems priedams įsi-
gyti prie jau turimos: kad turi-
ma technika būtų panaudota 
kuo efektyviau ir nepabrangin-
tų paslaugų kainos.

Mūsų paslaugų kainos šalies 
mastu yra vienos mažesnių – bet 
kurią sritį beimtume ir kas ką be-
sakytų. Tikimės, kad išliks tokios 
ir ateinančiais metais“, – sakė 
„Jonavos paslaugų“ direktorius.

DĖKINGAS KOLEKTYVUI

UAB „Jonavos paslaugos“ 
direktorius E. Mulokas džiau-
giasi vadovaujamo kolekty-
vo žmonėmis. „Uždavinius, ku-
riuos buvome išsikėlę, dides-
nioji kolektyvo dalis priėmė la-
bai atsakingai, jaučiamas kie-
kvieno jų atskiras indėlis ben-
drai pasiektame rezultate. O re-
zultatas, galiu drąsiai šiandien 
jau pasakyti, yra džiuginantis. 
Pokyčius matome visi. Mums 
pavyko sėkmingai pertvarkyti 
atliekų ir miesto tvarkymo sky-
rius, nuo kurių didele dalimi pri-
klauso ne tik mūsų kaip įmo-
nės, bet ir viso miesto įvaizdis. 

Besibaigiančių metų proga 
noriu visam daugiau nei 300 
žmonių kolektyvui padėkoti už 
supratimą, nuoširdų bei koky-
bišką darbą ir palinkėti kuo ge-
riausios sveikatos, ištvermės, 
būti atsakingais ir sąžiningais 
savo darbe ir suspėti eiti koja 
kojon su kasmet modernėjan-
čia ir pažangėjančia mūsų įmo-
ne. Mes – tai tas kolektyvas, 
kuris Jonavai ir jonaviečiams 
labai svarbus: nenuvilkime jų ir 
nenusivilkime patys. 

Laimingų, sėkmingų ir dar-
bingų ateinančių metų! – lin-
kėjo vadovaujamam kolektyvui 
ir jonaviečiams UAB „Jonavos 
paslaugos” direktorius E. Mu-
lokas.

Bendrovės „Jonavos paslaugos“ prioritetas – būti šiuolaikine pažangia įmone

Rugpjūtį vykusioje miesto šventėje „Aš myliu Jonavą“ UAB „Jonavos paslaugos“ išsiskyrė dalyvių gausa – eisenoje žygiavo be-
veik 100 darbuotojų, nešini aplinką tausojančiais spalvotais pirkinių maišeliais su užrašu „Aš už švarią Jonavą“, taip siekdami at-
kreipti visuomenės dėmesį į atliekų tvarkymo problemą Jonavos mieste.

Užs. Nr. 60

Mieli  
jonaviečiai!

Artėjant stebuklingam Šv. Kalėdų metui vis 
dažniau susimąstome apie tai, kaip galėtume pa-
dėti kitiems: aukojame maistą, pinigus, teikiame 
dovanas.  

Jonavos r. socialinių paslaugų centras kviečia 
Jus pasidalinti nieko nekainuojančiomis, tačiau 
ypatingai vertingomis dovanomis – laiku ir dėmė-
siu.

Padovanokite savo laiką, dėmesį, bendravimą, 
širdies šilumą pagyvenusiems vienišiems žmo-
nėms, neįgaliesiems ir jų artimiesiems, krizę išgy-
venančioms šeimoms, jų vaikams, pabėgėliams. 

Maloniai kviečiame visus neabejingus ra-
jono (miesto ir seniūnijų) gyventojus kreiptis į 
Socialinių paslaugų centrą: 
el. p. soc.centras@jonava.lt, 
tel. (8 349) 64 601, www.jonavosspc.lt,

Centro darbuotojai padės Jums susitikti su 
mūsų klientais, jaukiai pabendrauti, kartu išgerti 
gardžios arbatos, pažaisti su vaikais ir pan. 

Juk pats didžiausiais stebuklas – tai žmogaus 
širdies šiluma, padovanota kitam, nuo negandų 
„šąlančiam”, žmogui!

Jonavos r. socialinių paslaugų centro 
administracija

Užs. Nr. 62
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Dėkoju labdaros fondo „Gerumo sparnai“ visam kolekty-
vui, ištiesusiam pagalbos ranką.

Linkiu laimės, sveikatos, Dievo palaimos.
Nuoširdžiausiai – linksmų artėjančių švenčių.

Su pagarba
Livija Adomaitienė, Chemikų g., Jonava

Artėja šv. Kalėdos. Organizuojamos įvairiausios gerumo ir 
padėkos akcijos.

Ir aš noriu padėkoti žmonėms už jų gerumą, paslaugumą, 
atjautą ir supratimą.

Esu neįgalus, vienišas žmogus. Todėl kartais reikalinga 
skubi ir didelę svarbą, bent jau man, turinti pagalba. Labai 
džiaugiuosi, kad visada man pagalbos ranką geranoriškai iš-
tiesia „Jonavos garso“ redaktorė Aldona Skaisgirytė, Jona-
va-4 pašto viršininkė Daiva Lesčinskienė, paštininkės Jurgita 
Usevičiūtė ir Virginija Kulakauskienė.

Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų gerumą.
Gražių švenčių. Telydi Jus sėkmė darbe ir asmeniniame 

gyvenime visus ateinančius metus. 
Juozapas Piliponis, Chemikų g., Jonava

Jonavos politechnikos mokykla jau treti metai iš eilės su-
rengė Pyragų dieną, šįkart dar kartu paminėdama ir Bendruo-
menės dieną, kai patys šeimininkai ir jų svečiai iš Panerio pra-
dinės, „Neries“ ir „Lietavos“ pagrindinių mokyklų ir Kėdainių 
profesinio rengimo centro pardavinėjo savo iškeptus įvairiau-
sius gardėsius, o už juos surinktus pinigus paaukojo labdarai. 

Kaip sakė Jonavos politechnikos mokyklos direktorė Virgi-
nija Milinavičienė, jei prieš trejus metus suaukotus 1300 litus 
mokyklos bendruomenė skyrė TV projektui „Išsipildymo akci-
ja“, pernai – 280 eurų „Maltiečių sriubai“, tai šiemet buvo nu-
tarta paremti Jonavos paramos fondą „Veneris“. Fondo va-
dovei Jūratei Cvirkienei buvo įteikti tąkart suaukoti 302 eu-
rai, 14 ct.

„Jonavos garso“ inf.

Padėka

Ačiū už Jūsų gerumą

Adventas – gerų darbų metas

AR ŽINAI?

„VENERIS“ KURIA 
„SKRUZDĖLIUKĄ“

Paramos fondo 
„Verneris“ 
vadovė Jūratė 
Cvirkienė:

Paramos fon-
do „Veneris“ pagrindinė vei-
kla surinkti iš gyventojų at-
likusius, bet dar gerus daik-
tus į vieną centrą (Darbinin-
kų g. 11, el. paštas fondas.
veneris@gmail.com. Tel: 8 
626 55212). Iš čia paramą gali 
gauti nepasiturinčios (bet la-
bai tvarkingai gyvenančios) 
šeimos, kartais prašome ir re-
komendacijų.

Kai prieš rugsėjo 1-ąją fon-
de susirinko daugybė mamyčių 
ir ieškojo dvidešimt kelinto dy-
džio batukų, tuomet dar nebu-
vo jokios minties. Rugsėjo vi-
duryje kvietėme pakartotinį ma-
myčių „susibėgimą“ į fondo pa-
talpas Darbininkų g. 11, nenorė-
jome, kad rūbai ar batukai, ku-
riuos vaikučiai jau galėtų nešio-
ti, liktų per žiemą gulėti sandė-
lyje. 

Po daugybės mamyčių pa-
sirinkimų sandėlyje liko jau ne 
taip ir daug vaikiškų drabužėlių. 
Bet staiga jonaviečiai, iškraus-
tę vaikų spintas, atvežė puikios 
kokybės, beveik naujų drabu-
žių. Ir net kelis maišus tų, visų 
mamyčių ieškotų dvidešimt ke-
linto dydžio žieminių batukų.

Tuomet sandėliuose buvau 
viena, neketinau ilgai užtrukti. 
Bet kai pamačiau šitokią daugy-
bę nuostabių batukų ir drabužė-
lių – net širdį suspaudė, juk tiek 
vaikelių dabar būtų laimingų...

Daug žmonių nesikreipia 
paramos. Oficialiai ji jiems net 
nepriklauso. Ima paskolą būs-
tui, automobiliui, kuriuo kasdien 
vyksta į darbą, šeima krapš-
to pinigėlius vaiko mokslams 
ar slaugo sergantį artimąjį. Yra 
tiek daug įvairių situacijų, kai 
normaliai uždirbantis žmogus 
irgi turi skaičiuoti pinigėlį. 

Kodėl nebūti atviriems tam, 
kuris ypatingai rūpinasi, sten-
giasi tvarkingai gyventi? Ar ne-
reikėtų kaip tik nuo to ir pradėti?

Visi žinome apsakymą, kur 
vaikas paklausė senelio: 

- Seneli, kuris vilkas išgy-
vens, geras ar blogas?..

- Išgyvens tas, kurį tu maitin-
si, - ramiai atsakė senolis.

Maitinkime savo dėmesiu 
tvarkingas, gražiai gyvenančias 
šeimas. Kartais joms irgi būna 
sunku. Norint vaikams parody-
ti deramą pavyzdį, reikia gerai 
pasitempti. Kai mūsų visas dė-
mesys sutelktas į tuos, kurie gir-
tauja, mušasi, keikiasi, tai mes 
ir maitiname tą blogąjį vilką. 

Iš štai tokių nuostatų gimė 
idėja surinkti geros kokybės 
drabužėlius, batus ir įkurdinti 
miesto centre „Skruzdėliuką“. 
Ten bus galima visiems mies-
tiečiams laisvai išsirinkti tinka-
mą daiktą ir palikti savo numa-
tytą bet kokio dydžio auką, kuri 
bus naudojama fondo veiklai 
(transportavimas, asmenų rė-
mimas ir pan.). Taip Jūsų do-
vanojami daiktai parems gerus 
darbus.

„Skruzdėliukas“ kuriasi Jo-
navoje, Kauno g. 4 (2 a.). Atida-
rymas numatytas sausio 10 d. – 
labai lauksime apsilankant!

Danutė Abramavičienė

Belaukdami didžiųjų metų 
švenčių, šiuo rašiniu pasileiski-
me į ganytojišką kelionę Šv. Jo-
kūbo keliu – dvasiniu Europos 
keliu, kuriuo nuo amžių į šven-
tąjį miestą Santjagą ėjo tikintieji 
ir maldininkai, piligrimai ir atgai-
lautojai. Tai vienas svarbiausių 
viso pasaulio krikščionių piligri-
minių kelių po Jeruzalės ir Va-
tikano. 

Išsiruošti į dvasinę kelio-
nę nėra paprasta: idėją brandi-
ni daug metų, įkvepia matyti fil-
mai, skaityti straipsniai, pokal-
biai su artimaisiais, skaudžios 
netektys. Šioje kelionėje nera-
si nei prabangos, nei patogu-
mų. Dvasinis piligriminis kelias 
nepritaikytas išlepusiam, kapri-
zingam keliautojui, tačiau jis yra 
kelias į save! Kas ėjo – žino, tai 
pergalė prieš save patį. Šis ke-
lias suteikia ne tik dvasinių, bet 
ir fizinių jėgų; iš jo pasisemi sti-
prybės; įkvepi gurkšnį šviežio, 
tyro oro, atgaivini šventą min-
tį. Kelias nėra nebylus – jis su 
tavimi kalba, duoda patarimus, 
atsakymus, leidžia pabūti su 
savimi ir savyje.

Santjagas traukė visus žmo-
nes todėl, kad jį bažnyčia pasi-
rinko kaip oficialią atgailos vie-
tą, jis vienijo krikščionišką-
jį pasaulį. Klestėjimo laikotar-
piu, XIV–XV a., piligrimų kelio-
nės į Santjagą buvo vienas di-
džiausių tarpkontinentinių vers-
lų: šalia kelių esantys vienuo-
lynai ir bažnyčios turtėjo iš pi-
ligrimų aukų, pakelių užeigos 
piligrimams kasmet paruoš-
davo daugybę maisto, o šalia 
trasų esančios kapinaitės pri-
glausdavo nebeįstengiančius 
eiti toliau. Į Santjagą, pasak is-

torijos, maldininkai ėmė keliau-
ti 814 m., kai buvo atrastas šv. 
Jokūbo kapas. Ir šiandien šiuo 
dvasiniu keliu keliauja tikintieji 
ir netikintys, maldininkai ir pili-
grimai, dvasininkai ir vienuoliai, 
klystantys ir atgailaujantys, tu-
ristai ir keliautojai, smalsuoliai 
ir ieškotojai, gyvenimo ir likimo 
labirintuose pasiklydusieji. Pili-
grimai pūslėtomis, kruvinomis 
kojomis nueina 900 km, kelyje 
sugaišdami mėnesį ir daugiau, 
palikdami už nugaros 1800 
pastatų, turinčių istorinę, kultū-
rinę bei sakralinę reikšmę, kol 
pasiekia tikslą – šventąjį miestą 
ir šventąją katedrą, kurios krip-
toje ilsisi šv. Jokūbo palaikai.  

Dvasinio Europos kelio tra-
są galima pasirinkti iš keleto 
įvairaus sudėtingumo maršru-
tų. Labai viliojantys – šiaurės 
ir portugališkasis keliai, besi-
driekiantys prie Atlanto vande-
nyno. Beje, Šv. Jokūbo kelias 
vingiuos ir per Lietuvą. Vyriau-
sybė nutarė šv. Jokūbo ženklu, 
kriaukle, pažymėti 32 mūsų ša-
lies šventoves, tarp kurių – baž-
nyčios, vienuolynų ansambliai, 
Kryžių kalnas.

Dvasinis Europos kelias su-
skirstytas į atskirus etapus, at-
karpas, trasas pagal sudėtin-
gumą ir sužymėtas žvaigždu-
tėmis. Pačios sudėtingiausios 
kelio atkarpos, besidriekiančios 
per kalnus, negyvenamas vie-
toves, pažymėtos 5 žvaigždu-
tėmis. Keliautojai renkasi savą-
ją atkarpą pagal sveikatą, am-
žių, jėgas, laiką. Šv. Jokūbo ke-
lyje įrengti albergai – nakvynės 
namai piligrimams. Albergai ap-
tinkami maždaug kas 15 kilo-
metrų, nakvynės kaina žmogui 
kainuoja 6 eurus. Pakelės ka-
vinukės piligrimams siūlo spe-
cialų meniu su ispaniškais bal-
taisiais ar raudonaisiais vynais 
už 10 eurų. Nakvynės namuo-
se yra skalbimo mašinos, džio-
vyklės bei kai kurie higienos rei-
kmenys.

Keliaujant ispaniškuoju re-
liginiu maršrutu visos rodyklės 

rodo į bažnyčias ir vienuolynus. 
Bažnyčiose keliautojai dalyvau-
ja šv. Mišiose, kur kalbama apie 
piligrimus, o išeinant jie gauna 
specialų antspaudą kaip įrody-
mą, kad ten buvo.

Daugelis piligrimų keliasi 5 
val., o išeina 6 val. ryto, kol dar 
vėsu, per 6–8 val. nueina 25–
30 km. Kai sukaista, pavargs-
ta, pėdas nusėja pūslės, rodos, 
tikslas – Santjago de Kompos-
tela – danguje. Tačiau nuovar-
gį atperka gamtos peizažai, ci-
vilizacijos nepaliestas krašto-
vaizdis, besiganančios galvi-
jų bandos. Sutikti vietiniai žmo-
nės netikėtai nuoširdūs, gera-
noriški, siūlantys pagalbą, pa-
tariantys. Piligrimai iš viso pa-
saulio, nekreipdami dėmesio, 
eina savuoju keliu: dainuoja ita-
liškai, meldžiasi lenkiškai, klau-
so muzikos ispaniškai, užkan-
džiauja iš skandinaviškų pa-
kuočių, sėdi, guli, fotografuo-
ja. Su kuo beeitum, jautiesi vie-
nas. Gali galvoti, svajoti, medi-
tuoti, vis prisimindamas Dievo 
žodžius: „prašykite ir bus jums 
duota, ieškokite ir rasite, bels-
kite ir bus jums atidaryta, nes 
kiekvienas, kurs prašo, gauna, 
kas ieško, randa, ir beldžian-
čiam atidaroma“.  

Norint vadintis „tikru“ piligri-
mu, turi gauti „piligrimo pasą“. 
Tam būtina pėsčiomis nueiti ne 
mažiau 100 km. Šią ribą kely-
je žymi akmuo. Santjago piligri-
mų centre visose bažnyčiose ir 
vienuolynuose gauti antspau-
dai susumuojami ir išduoda-
mas oficialus pažymėjimas su 
parašais ir antspaudais. „Piligri-
mo pasas“ keliautojui prilygsta 
ikonai, jis vertas įrėminimo, tai 
savęs patikrinimas, tai pergalė 
prieš save! 

Praėjus varginantį, sudė-
tingą, jėgas atimantį kelią, ka-
tedroje atsipalaiduoji, pailsi, 
pasineri į maldą. Malda vei-
kia stebuklingai lyg eleksyras: 
dingsta nuovargis, nerimas, 
nežinia, apima ramybė, ateina 
palaima.

Šv. Jokūbo kelias – vienas svarbiausių viso 
pasaulio krikščionių piligriminių kelių po 

Jeruzalės ir Vatikano

Renkamas labiausiai patikęs 
adventinis vainikas

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapija šiemet adven-
tą pasitinka su pačių rankų darbo ir išmone pasigamin-
tais adventiniais vainikais. Klebono kun. Audriaus Mikitiu-
ko iniciatyva šiemet buvo sugalvota parapijoje paskelbti 
adventinio vainiko konkursą.

Reikalavimai buvo įprasti ruošiant adventinį vainiką: keturios žvakės, iš kurių trys violetinės arba 
mėlynos ir viena rožinė.

Į kvietimą atsiliepė 12 parapijiečių, kurie panoro šiame laukimo ir susikaupimo laike pasidalinti 
savo kūrybos vaisiais. Adventinius vainikus galima pamatyti Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje 
prie altoriaus. Be to, visi lankytojai kviečiami atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį adventinį vai-
niką. Balsavimas (balsuoti galima bažnyčioje vieną kartą) vyks iki gruodžio 23 d.

Laimėtojas bus paskelbtas šv. Kūčių vakarą per vykstančias šv. Mišias. Visų parapijiečių išrinkto 
gražiausio adventinio vainiko autoriui bus padovanotas kelialapis savaitgaliui į sanatoriją.

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos inf.
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• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Klientų dėmesiui!
Iš Prezidento g. 3 persikėlėme į naujas patalpas, 

esančias Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“. 
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.

Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

papuošti turėdavo samdyti flo-
ristikos specialistą, dabar, ga-
vusios praktinių žinių ir įgūdžių, 
puošyba užsiims pačios.

Turintys aukštąjį išsilavini-
mą noriai stoja išmokti siuvėjo 
amato, kai, pavyzdžiui, baigę 
10 klasių šią profesiją renkasi 
labai vangiai. Kas Dailės aka-
demijoje ar Kauno technologi-
jos universitete studijuoja dizai-
ną ir jau yra baigę siuvėjo pro-
fesiją, sakykime, Jonavos po-
litechnikos mokykloje, tas jau 
yra savarankiškas žmogus, 
perpratęs daug subtilybių, nes 
čia išmokstama plačiąja pra-
sme visa ko, ko reikia siuvėjui 
– nuo papuošalų vėrimo iki su-
kirpimo ir modelio parinkimo. O 
tas, kuris neturi tokių praktinių 
įgūdžių, savo sukurtiems eski-
zams įgyvendinti dažniausiai 
samdo siuvėją. 

IŠŠŪKIS IR MOKYTOJAMS

Į Jonavos politechnikos mo-
kyklą paprastai priimami moky-
tis įgijus pagrindinį arba viduri-
nį išsilavinimą. Ypač suintensy-
vėjo baigusių 12 klasių srautas, 
pastebi direktorė. 

„Mūsų planas šiemet buvo 
priimti 200 moksleivių, bet pri-
ėmėm daugiau nei 260.

Dėl ko stoja į mūsų moky-
klą? Visų pirma, manau, Švie-
timo ir mokslo ministerijos bei 
pačios valstybės politika tapo 
dėkingesnė šiuo atžvilgiu – 
buvo išgirstas verslo struktū-
rų sos šauksmas ir atsigręž-
ta į profesinio mokymo svar-
bą. Turi įtakos ir tai, kad pama-
žu, bet formuojama kitokia vie-
šoji nuomonė ir kitoks požiūris į 
darbininkiškas profesijas.

Stoja, kaip jau minėjau, no-
rėdami įgyti praktinių įgūdžių. 
Beje, tai iššūkis ir patiems pro-
fesijų mokytojams. Negali bet 
kaip vesti pamokos, negali at-

eiti nepasirengęs, ar neturėda-
mas priemonių. Didžioji dalis 
yra nepaprastai motyvuoti, rei-
klūs ir siekiantys gauti kuo dau-
giau žinių“, – apie išaugusią ir 
mokytojų atsakomybę kalbėjo 
Jonavos politechnikos moky-
klos direktorė V. Milinavičienė.

Be to, pasak direktorės, 
moksleiviai turi visas galimy-
bes mokykloje susipažinti su 
naujausiais kiekvienai profe-
sijai reikalingais įrengimais ar 
įranga. Tiek elektrikai, tiek su-
virintojai aprūpinti šiuolaikine 
darbo technika ir įranga. Mo-
derniai įrengta mokomoji kirpy-
kla, floristikos kabinetas. Grei-
tu laiku tokias pat šiandieninę 
dvasią atitinkančias mokomą-
sias erdves turės ir būsimieji 
automobilių mechanikai ir sta-
tybos verslo paslaugų darbuo-
tojai.

„Jeigu mes neturim moky-
mo procesui kokių nors atski-
rų labai brangių įrenginių, nėra 
jokios problemos. Respubliko-
je yra sukurti sektoriniai prak-
tinio mokymo centrai. Ten yra 
pati naujausia įranga. Mokykla 
turi autobusą. Reikia ir važiuo-
jam“, – sako arti 20 profesijų 
rengiančios politechnikos mo-
kyklos vadovė.

Be to, kad pasirinktų šią 
mokyklą, moksleiviams dide-
lę įtaką turi išplėtota projekti-
nė veikla ir bendradarbiavimas 
su analogiškomis mokyklomis 
Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijo-
je, kur moksleiviai po dvi sa-
vaites ar mėnesį turi galimybę 
pasisemti žinių ir praktinių įgū-
džių. Pavieniai moksleiviai yra 
laimėję stažuotes Norvegijo-
je, Danijoje, Italijoje, Turkijoje. 
„Grįžta moksleiviai ir pasako-
ja, kur buvę, ką matę, ką išmo-
kę, kur ir kaip dirbę, tai uždega 
norą ir kitiems pas mus moky-
tis“, – sako socialinė pedagogė 
J. Lukaševičienė.

Kaip tik šiuo metu (nuo lap-
kričio 19 iki gruodžio 20 d.) 

praktiką Vokietijoje, Hambur-
ge, pagal Erasmus + progra-
mos mobilumo projektą „Dua-
linis mokymas ir pameistrys-
tė“ atlieka penki virėjų profesi-
jos mokiniai ir po du dar kitų tri-
jų profesijų mokiniai – būsimie-
ji barmenai-padavėjai, automo-
bilių mechanikai ir suvirintojai.

Ateinantį vasarį į 30 dienų 
mokomąją praktiką Lenkijoje 
išvyks suvirintojai ir automobi-
lių profesijos mokiniai.

VEIKIA STEREOTIPAI

Beje, netrūksta besiprašan-
čių būti priimtais net ir spalio, 
lapkričio mėnesiais. Kodėl? To-
dėl, kad ateina neįstojusieji į 
aukštąsias mokyklas. Bet ko-
dėl tik dabar? Pasirodo, tėvai 
niekaip negali susitaikyti, kad 
jų atžala mokysis ne aukšto-
joje, o profesinėje. „Tėvai daro 
didžiulę įtaką, nors sūnus ar 
dukra mokosi tik ketvertais, 
kad bet kokia kaina baigtų uni-
versitetą, nors patys vaikai ne-
slepia, jog norėję iš pat pradžių 
mokytis paklausios profesijos 
savo gimtajame mieste, bet tė-
vai neleido čia stoti“, – pasako-
ja direktorė.

Turbūt jau pats laikas įsisą-
moninti ir išmesti iš galvos vi-
sai šiandieninės realybės nea-
titinkantį stereotipą, vis dar, ko 
gero, gajų iš sovietinių laikų, jei 
stoji į profesinę, tai tu jau nie-
kam tikęs. Toli gražu, šiandie-
ninė situacija darbo rinkoje vi-
sai kita: darbininkiškų profesi-
jų paklausa didžiulė, greitai gali 
gauti darbą ir gerą atlyginimą.

Dar vis neįsisąmoninama, 
kad profesinė mokykla, kon-
krečios profesijos ar amato įgi-
jimas – tai ne paskutinis, o pir-
masis laiptelis karjeros link. 

Pasirodo, kad smukusį pro-
fesinio mokymo prestižą reabi-
lituoti dar pakankamai sunku. 

Nauja tendencija Lietuvoje: su aukštojo 
mokslo diplomu – į profesinę

MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE 
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2016 M. LAPKRIČIO MĖN.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 61

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 0,72 €/m²
 Renovuotų  namų – 0,45 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra 1,2°C
Dienolaipsniai 504
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 50,685 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

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

1 BIRUTĖS G. 6 (renov.) 60 0,00397 0,20
2 LIETAVOS G. 31 (renov.) 20 0,00460 0,23
3 PARKO G. 3 (renov.) 60 0,00542 0,27
4 PANERIŲ G. 21 (renov.) 60 0,00561 0,28
5 KOSMONAUTŲ G. 20 (renov.) 60 0,00576 0,29

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

1 CHEMIKŲ G. 112 30 0,00885 0,45
2 SODŲ G. 50A 100 0,00974 0,49
3 A.KULVIEČIO G. 17 45 0,00977 0,50
4 KOSMONAUTŲ G. 11 75 0,00987 0,50
5 ŽALIOJI G. 8 50 0,01032 0,52

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

1 VILTIES G. 28 45 0,01561 0,79
2 VASARIO 16-OSIOS G. 15 45 0,01568 0,79
3 CHEMIKŲ G. 62 40 0,01570 0,80
4 P.VAIČIŪNO G. 12 65 0,01576 0,80
5 ŽEMAITĖS G. 9 45 0,01611 0,82

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

1 KAUNO G. 94 65 0,02062 1,05
2 GIRELĖS G. 3 8 0,02066 1,05
3 CHEMIKŲ G. 8 48 0,02122 1,08
4 RUKLIO G. 10 120 0,02146 1,09
5 MIŠKININKŲ G. 11 9 0,02644 1,34

Teisingumo ministerija 
primena, kad asmenys, susi-
tuokę bažnyčioje 1992 – 2001 
m. laikotarpiu ir neprisime-
nantys, ar santuoką įtraukė į 
apskaitą, turėtų kreiptis į Ci-
vilinės metrikacijos skyrius ir 
išsiaiškinti, ar sudaryta san-
tuoka yra įtraukta į registrus. 
Tai reikėtų padaryti iki šių 
metų pabaigos. 

Tuo laikotarpiu nebuvo aiš-
kaus reglamentavo, kaip baž-
nyčioje sudarytas santuokas 
įtraukti į apskaitą. Dalis asme-
nų civilinės metrikacijos įstai-
goms pateikė bažnytinius do-
kumentus ir tos santuokos yra 
apskaitytos. Tačiau yra ir tokių 
atvejų, kai apie bažnyčioje su-
situokusius žmones valstybė 
nieko nežino. 

Neįtraukus tokios santuo-
kos į apskaitą, ateityje galima 
susidurti su daug nepatogumų, 
pavyzdžiui, tvarkantis palikimo 
klausimus. Tie sutuoktiniai, ku-
rie kreipsis į civilinės metrikaci-
jos įstaigą dėl tokios santuokos 
įtraukimo į apskaitą iki 2016 m 
gruodžio 31 d., bus laikomi su-
situokusiais nuo tos dienos, kai 
faktiškai vyko santuokos cere-
monija. Jei vienas iš sutuokti-
nių bus miręs, santuoka vis tiek 
bus pripažįstama įrašius atku-

riamąjį santuokos sudarymo 
įrašą. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
tvarka keisis: į apskaitą baž-
nytinę santuoką bus galima 
įtraukti tik abiem sutuoktiniams 
esant gyviems. Be to, sutuokti-
niai bus laikomi susituokusiais 
ne nuo bažnytinės santuokos 
ceremonijos dienos, o nuo tos 
datos, kurią jų santuoka bus 
įtraukta į apskaitą. 

Į apskaitą nebus įtraukia-
mos 1992-2001 m. bažnyčioje 
sudarytos santuokos, jeigu abu 
ar vienas iš sutuoktinių po to 
bus įregistravę kitą civilinę san-
tuoką. 

Valstybė įtraukia į apskai-
tą santuokas, sudarytas pagal 
devynių tradicinių religinių ben-
druomenių ir bendrijų bei dvie-
jų valstybės pripažintų religi-
nių bendrijų kanonus – lotynų 
apeigų katalikų, graikų apeigų 
katalikų, evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, evange-
likų baptistų (Lietuvos evange-
likų baptistų bendruomenių są-
junga), ortodoksų (stačiatikių), 
sentikių, judėjų, musulmonų 
sunitų, karaimų, septintosios 
dienos adventistų (Septintosios 
dienos adventistų Bažnyčia).

Teisingumo ministerijos inf.

Prieš kelis dešimtmečius tik 
bažnyčioje tuokęsi asmenys turėtų 
pasitikrinti civilinės būklės įrašus

Dosniausiai jonaviečiai rėmė 
Socialdemokratų partiją

Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirda-
mi 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Jona-
vos rajone šiemet 8469 gyventojai nusprendė paremti įvairias or-
ganizacijas, skirdami joms kiek daugiau nei 226 tūkst. eurų. Iš jų 
2119 gyventojų parėmė partijas beveik 27 tūkst. eurų. Praėjusiais 
metais 8057 Jonavos savivaldybės gyventojai prašė paramai skir-
ti 191 tūkst. eurų, iš jų 1757 gyventojai partijas parėmė 20 tūkst. 
eurų.

Daugiausia Jonavos rajono gyventojų paramos šiemet buvo 
pervesta: Veteranų-mėgėjų sporto klubui „Achespo“, kuriai jona-
viečiai skyrė daugiau nei 10 tūkst. eurų, kiek didesne nei 6,4 tūkst. 
eurų suma bus paremtas Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobi-
las“. 5,1 tūkst. eurų gyventojai skyrė Jonavos vaikų lopšeliui-dar-
želiui „Žilvitis“, 4,8 tūkst. eurų – Stalo teniso sporto klubui. Didžiau-
sią paramos sumą politinėms partijoms Jonavos savivaldybės gy-
ventojai skyrė Lietuvos socialdemokratų partijai. Paramą šiai par-
tijai skyrė 998 asmenys, paramos suma – viršija 13 tūkst. eurų. 

Parengta pagal Kauno AVMI inf.

Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 7 psl.
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1 KAMB.
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 m², 
koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės pl. 9,4 
m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 1,03 m². 
Plastikiniai langai, šarvuotosios du-
rys, laminuotosios grindys kambaryje 
ir koridoriuje. Yra nauja prieškambario 
spinta, virtuvinis komplektas, spinta, 
šaldytuvas ir dujinė viryklė). Kaina 
12000 Eur. Tel. 8-655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr. 
pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl. 
9,45 m². Bute pakeista santechnika, elek-
tros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos 
šarvuotosios durys. WC ir vonia atskirai. 
Butas parduodamas su virtuvės baldų 
komplektu, prieškambario komplektu 
ir  sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 8-655 
54404  
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 32,67 m², kamb pl. 13,96 m², vir-
tuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10700 Eur. Tel. 8-655 54404  
Ruklio g., Ruklos mstl. (5 a. mūr. namas, 
III a., bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 
6,73 m², vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. 
pl. 15,54 m², virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo 
kamb. pl. 1,67 m². Yra rūsys). Kaina 2900 
Eur. Tel. 8-655 54404  
2 KAMB. 
Chemikų g. 9 a. blok. namas, VII a. 
Bendr. pl. 51,69 m², kamb. pl. 16,93 m² 
ir 13,97 m², virtuvės pl. 9,48 m². WC ir 
vonia kartu. Butas tvarkingas: plasti-
kiniai langai, šarvuotosios durys, pa-
keistos vidaus durys, laminuotosios 
grindys, įstiklintas balkonas, vonioje 
bei virtuvėje plytelės ir lentelės, kam-
bariuose tapetai. Parduodamas su kai 
kuriais baldais. Liftas veikia, laiptinės 
durys su telefonspyne. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., ben-
dr. pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 
1,01 m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², 
kambarys 14,21 m², kambarys 17,19 m². 
Butas vidinis, šiltas, maži mokesčiai už 
šildymą. Reikalingas remontas. Šalia pre-
kybos centro „Norfa“). Kaina 18600 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III 
a. Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 
m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², 
virtuvė 9,17 m², kambarys 11,67 m², 
kitas kambarys 16,48 m². Yra rūsys. 
Autonominis šildymas dujomis, pa-
keisti vamzdžiai, laminuotosios grin-
dys, plastikiniai langai, šarvuotosios 
durys, naujas gyvatukas, vonia ir klo-
zetas. Kieme yra ūkinis pastatas, že-
mės sklypas daržui, šiltnamis. Netoli 
darželis). Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655 
54404

3 KAMB.
Kauno g. (5 a. mūr. namas, I a. Ben-
dr. pl. 64,59 m²; kamb. pl.: 20,10 m², 
15,27 m² ir 14,62 m²; koridoriaus pl. 
5,55 m², virtuvės pl. 6,18 m², vonios 
pl. 2,05 m², WC pl. 0,82 m². Namas bai-
giamas renovuoti, pakeisti radiatoriai, 
ant kiekvieno jų – skaitikliai. Sudėtos 
laminuotosios grindys, įstiklintas bal-
konas. Vonia išklijuota plytelėmis, sve-
tainė ir vaikų kambarys išklijuoti tape-
tais. Svetainėje – pakabinamos lubos. 
Virtuvė ir koridorius iškalti lentelėmis. 
Parduodamas su kai kuriais baldais. 
Tvarkingi kaimynai, tvarkinga laiptinė, 
kodinė laiptinės spyna). Kaina 21000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV 
a., bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26 
m², 17,07 m² ir 17,07 m², prieškamba-
rio pl. 6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vo-
nios pl. 1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra 
šaldytuvas, dujinė viryklė. Tvarkin-
gas namas – kodinės laiptinės durys, 
plastikiniai langai). Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 
m², 11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 
8,49 m², vonia 2,22 m² (dabar padidinta, 
o koridorius sumažintas), WC 1,23 m². 
Butas tvarkingas, labai platus balkonas. 
WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios du-
rys. Parduodamas su kai kuriais baldais. 
Butas vidinis, šiltas, maži šildymo mokes-
čiai. Namas renovuotas, už renovaciją 
sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai. 
Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna. 
Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000 
Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², 
kambarių pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 
m². Bute pakeisti langai, įstatytos natū-
ralaus medžio vidaus durys, išorės durys 
– ąžuolinės. WC ir vonia atskirai). Kaina 
30000 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, 
šarvuotosios durys, tvarkingas na-
mas, kodinės laiptinės durys, ramūs 
kaimynai). Kaina 7500 Eur. Tel. 8-655 
54404
4 KAMB. 
Girelės g. parduodamas tvarkingas, er-
dvus, šviesus 4 kambarių butas (sujungti 
du vieno ir dviejų kambarių butai).Mūrinis 
4 a. namas, IV a. Renovuojamas. Bendr. 
pl. 83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kambarių pl. 
8,4 m², 14 m², 16 m², 16,2 m². WC ir vonia 
atskirai. Didelis balkonas per du kamba-
rius, kitas balkonas sujungtas su kamba-
riu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiški me-
diniai langai, šarvuotos durys, laminuotos 
grindys, medinės vidaus durys. Pakeista 
santechnika, elektros instaliacija, yra 
kondicionierius, signalizacija. WC ir vonia 
išklijuota plytelėmis, dviejuose kamba-
riuose – fototapetai. Butas šiltas, maži šil-
dymo mokesčiai. Parduodamas su dalimi 
baldų ir buitine technika. Tvarkinga, švari 
laiptinė. Ramūs, draugiški kaimynai. Gali-
ma kartu pirkti ir garažą, esantį apie 70 m 
nuo namo. Buto kaina 36000 Eur, garažo 
– 4000 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos 
raj. Dviejų aukštų mūrinis namas su 
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 
a žemės sklypas. Namo bendr. pl. 262 
m², gyvenamas plotas 160 m², rūsys 
po visu namu 80 m², garažas prijug-
tas prie namo 24 m². Pirmame aukšte 
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC. 
Antrame aukšte yra keturi kambariai 

ir holas. Miesto vandentiekis, vietinė 
kanalizacija, centrinis šildymas kie-
tu kuru. Kaina 59000 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 23000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a. 
mūr. namas su mansarda, bendr. pl. 130 
m², baigiamas renovuoti, vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pasta-
tas, pirtis, sodas, 17 a žemės sklypas. 
Kaina 30400 Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. 
(medinis rąstų namas, kuris yra apšil-
tintas, dengtas medinėmis dailylentė-
mis, bendr. pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², 
virtuvės pl. 13 m², veranda, sandėliu-
kas, šildymas kietuoju kuru, krosnimi. 
Keturi ūkiniai pastatai (9 m², 21 m², 
15 m²  ir 54 m²), tvarto plotas 32 m², 
daržinės – 63 m², lauko virtuvės su 
rūsiu – 36 m². Yra pirtis, kiemo rūsys. 
Paruošta vieta šiltnamiui (išbetonuoti 
pamatai). 1,68 ha žemės sklypas (1,1 
ha žemės ūkio ir 0,3 ha miško). Gau-
siai derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
avietynas. Sklypo teritorijoje yra tven-
kinys, o už poros metrų teka upelis. 
Apie 5 km iki Jonavos miesto). Kaina 
25000 Eur. Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmū-
rytas gyvenamasis namas, bendr. pl. 
77,28 m², centrinis šildymas krosni-
mis, mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²), 
tvartas – 80 m², ūkio pastatai – 27 m² ir 
47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 40 a 
žemės sklypas). Kaina 10900 Eur. Tel. 
8-655 54404

SODAI
Sodą Naujatriobių k., Dumsių sen., s/b 
„Ąžuolas“. Mūr. namelis, kurio bendr. 
pl. 26,35 m². 1 a.: kambarys 13,88 m², 
virtuvė 6,92 m², 2 a.: kambarys 5,55 
m². Rūsyje (pl. 20,54 m²) yra židinys, 
virtuvėje – pečius. Du dideli balkonai 
(pirmame ir antrame aukšte). 6 a že-
mės sklypas, geodeziniai matavimai, 
atskiras įvažiavimas. Vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, skiepytos obelys, derlin-
ga žemė. Sodas labai tvarkingas, graži 
vieta, šalia miškas. Kaina 14000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr 2 
a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 
18,48 m², kitas kambarys 15,52 m², virtu-
vė 7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 
13,58 m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvė-
je pečius su sienele, didelis balkonas. 
Šulinyje geras vanduo. Ant kalno, labai 
gražus vaizdas, ribojasi su vienais kai-
mynais, aplink miškas.  Netoli stotelė. 
Iš upės tiekiamas vanduo laistyti. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8-655 54404 
Sodą s/b „Ežerėlis“ (6 a žemės sklypas, 
85,98 m² mūr. namelis, virtuvėje pečius 
su sienele, antrame aukšte krosnelė, yra 
rūsys, malkinė, šiltnamis, šulinys). Kaina 
15000 Eur. Tel. 8-655 54404  
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a žemės, 
sklypas kraštinis). Kaina 5200 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a žemės). 

Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Žilvitis“, Jonavos r., Dum-
sių sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 
a žemės sklypas, 1989 m. statybos 
47,14 m² mūr. namelis su mansarda. 
I a. yra krosnis. Yra šiltnamis, šulinys 
– per pusę su kaimynais. Užtvertas 
įvažiavimas į sodų bendriją. Sodų 
bendrija šalia upės (sodininkai susi-
tvarkę priėjimą prie upės), netoli Za-
tyšių karjeras. Kaina 19000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūri-
nis namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 
m²), yra vanduo, Elektra, signalizacija), 
pakeistas stogas. Yra pavėsinė, kiemo 
aikštelė, pirtis. Sodas kraštinis, prie miš-
ko, graži vieta. Parduodama su baldais. 
Kaina 28000 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 7400 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 5800 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Paneriai“, Mardokiškių k., 
Kulvos sen., Jonavos r. (mūr. name-
lis, kurio bendr. pl. 33,34 m²; 6 a že-
mės sklypas). Kaina 14000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. (neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a že-
mės). Kaina 6900 Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., 
Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha 
žemės ūkio paskirties sklypas, ku-
ris ribojasi su mišku ir keliu; yra 
netoli upės; dalis sklypo – drausti-
nis. 2,7837 ha miškų ūkio paskirties 
žemė; draustinis. Sklypų kaina 40 
Eur/a. 0,2146 ha žemės ūkio paskir-
ties sklypas prie Neries upės ir ke-
lio. 0,2275 ha miškų ūkio paskirties 
žemės sklypas prie upės ir kelio. Šių 
sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai 
yra vienas šalia kito. Tel. 8-655 54404
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15 
a namų valdos paskirties žemės). Kaina 
16200 Eur. Tel. 8-655 54404 
Parduodami 5 namų valdos žemės 
sklypai Spanėnų k., Jonavos r. Sklypų 
plotai: vienas sklypas 16 a, trys skly-
pai po 20 a ir vienas sklypas 27 a. 16 
ir 20 a sklypų kaina – 750 Eur/a. 27 a 
sklypo kaina – 700 Eur/a. padarytas 
projektas elektrai įvesti. Labai geras 
privažiavimas, netoli parduotuvė „Ma-
xima“, kelias Jonava-Kaunas, miškas. 
Rami, graži vieta. Tel. 8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen. (našus dirvožemis, priva-
žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 

sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos 
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio 
Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 
8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k, 
Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, 
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šu-
linys (vanduo patikrintas – švarus), šalia 
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfal-
tuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto). 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia pastatyti gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jo-
navos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties 
žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 
8-655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 
Eur. Tel. 8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas Ragožių k. (šalia kelio Jona-
va–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 
8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 
8-655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos 
paskirties, ribojasi su Juodmena). Kaina 
17200 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 
8-655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų 
k. (prie kelio Jonava–Kaunas, patogus 
privažiavimas, kadastriniai matavimai). 
Kaina 450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (ben-
dr. pl. 18,10 m²). Kaina 1500 Eur. Tel. 
8-655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. 
garažą su buitinėmis patalpomis 2 a. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kana-
lizacija, 0,2498 a žemės sklypas. Kaina 
43400 Eur. Tel. 8-655 54404
KOMERCINĖS PA-
SKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jo-
navos r. (5 km nuo miesto, bendr. pl. 
260,82 m², pokylių salė, virtuvė su 
pilna įranga, miegamieji (kai kurie su 
atskirais dušais ir WC), pirtis, sauna, 
biliardas, nuosava katilinė, sutvarky-
ta aplinka, patogus privažiavimas). 
Kaina 150000 Eur. Tel. 8-655 54404

SENIAUSIAI JONAVOJE DIRBANTI NEKILNOJAMOJO 
TURTO AGENTŪRA – UAB „JONEDA“
J. Ralio g. 5-19 (2 aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

Visa informacija su 
nuotraukomis apie par-
duodamą nekilnojamąjį 
turtą (NT) www.joneda.lt

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
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Užjaučiame

Lietuvos nacionalinis kul-
tūros centras paskelbė 2016 
m. vokalinių ansamblių gru-
pavimo į kategorijas pagal 
meninį lygį ir veiklą, rezul-
tatus. Pagrindinis vertinimo 
kriterijus – pasirodymas so-
listų ir vokalinių ansamblių 
konkurse „Sidabriniai bal-
sai".

Šiais metais „Sidabriniai 
balsai" per Lietuvą keliavo jau 
nuo kovo, o atrankų turuose da-
lyvavo net 300 kolektyvų. Naci-
onalinio kultūros centro organi-
zuojamo konkurso dalyvius pa-
gal atlikimo meninį lygį, progra-
mos originalumą, sceninę kul-
tūrą vertino ir nugalėtojus rin-
ko specialistų, žymių visuome-
nės ir kultūros žmonių vertini-
mo komisija: kompozitorius, di-
rigentas, pedagogas Vaclovas 
Augustinas, muzikologas Vik-
toras Gerulaitis, kompozitorius, 
džiazo mokyklos meno vado-
vas Artūras Novikas, choro di-

rigentas, pedagogas Kastytis 
Barisas, Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos profesorė Ire-
na Laurušienė, choro dirigen-
tas, pedagogas Dainius Puišys 
ir Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro atstovas, kompozitorius 
Donatas Zakaras. Komisijos 
garbės narys – dirigentas, pe-

dagogas, kompozitorius Liongi-
nas Abarius.

Jonavos kultūros centro vo-
kalinio ansamblio „Presto“, va-
dovaujamo Solveigos Maslaus-
kaitės, pasirodymas šiame kon-
kurse buvo įvertintas puikiai ir 
kolektyvui suteikta pati aukš-
čiausia, I kategorija. 

Vokalinis ansamblis „Presto“ 
pripažintas vienu iš geriausių Lietuvoje

JONAVOS KULTŪROS 
CENTRAS KVIEČIA!

DIDŽIOJI SALĖ
Gruodžio 17 d. 16.30 val. 

– Kauno valstybinio lėlių tea-
tro kalėdinis spektaklis vaikams 
„Žvaigždės vaikas“. Tegul mažie-
siems Šv. Kalėdų laukimas būna 
jaukus, prasmingas, o susitiki-
mas su Kalėdų Seneliu – neuž-
mirštamas! Bilieto kaina 5 Eur, 
grupėms (20 žmonių ir daugiau) 
– 4 Eur.

Gruodžio 20 d. 18 val. – „Do-
mino“ teatro komedija „LOTO“. 
Tai šiuolaikinės kartos rusų dra-
maturgo Vasilijaus Sigarevo pje-
sė, pasižyminti savitu humoro 
prieskoniu, tikrovišku realizmu ir 
vaizdžiu kasdienybės šaržu. Bi-
lieto kaina 9,50-17 Eur.

Gruodžio 27 d. 18 val. – 
„Arandano Compania Flamen-
ca“ iš Ispanijos su įspūdinga šo-
kių ir muzikos programa – „Re-
truco“. Puiki proga pamatyti ir iš-
girsti unikalų, tikrą ispanišką fla-
menko. Kerintis flamenko me-
nas yra pilnas aistros ir emocijų: 
meilė, neapykanta, aistra, bepro-
tybė, nežinomybė, atsidavimas, 
gyvenimas ir mirtis – viskas yra 
šalia, viskas persipina ir keičiasi. 
Karšto ispaniško kraujo flamen-
ko artistai pristato pačias giliau-
sias ir aistringiausias emocijas, 
kurias sukelia tikros gyvenimiš-
kos istorijos ir prisiminimai. Šis 
pasirodymas ištirpdys žiemos 
speigus bei uždegs Jūsų širdis! 
Bilieto kaina 10 Eur.

Gruodžio 30 d. 18 val. – se-
nos dainos – naujai kartai! An-

samblio „Lietuva“ premjera „Kal-
ba radijas“ – to „Lietuvoje“ dar 
nebuvo! Populiariausi XX am-
žiaus Lietuvos estrados hitai 
skambės apipinti liaudiškomis 
variacijomis. Netikėtu skambe-
siu stebins praėjusio šimtmečio 
lietuviškos estrados klasika tapę 
kūriniai: nuo D. Dolskio ir A. Ša-
baniausko šlagerių iki V. Kerna-
gio ir A. Mamontovo hitų. Ypatin-
gos senųjų metų palydos Jona-
voje! Bilieto kaina 8-10 Eur.

MAŽOJI SALĖ
Gruodžio 21 d. 18 val. – 

adventinis vakaras „Atlekia el-
nias devyniaragis“. Dalyvauja 
kultūros centro folkloro ansam-
bliai „Ramtatukai“ ir „Laduta“. 
Advento laikotarpio tradicijos, 
papročiai, dainos, rateliai ir bur-
tai. Nemokamai.

Gruodžio 29 d. 18 val. – Ar-
vydo Vilčinsko koncertas, kuria-
me daininkas ir dainų kūrėjas pri-
statys naujausius savo kūrinius 
bei albumą. Koncerte nebus už-
mirštos Jums žinomos ir atlikėją 
išgarsinusios dainos. Bilieto kai-
na 5 Eur, vaikams – 2,50 Eur.

MENO GALERIJA
Gruodžio 23 d. 16 val. – res-

publikinės tautodailininkų paro-
dos atidarymas. Tradicinė Res-
publikinė liaudies meno paro-
da pirmą kartą atkeliauja į Jona-
vą. Tautodailininkų darbai ekspo-
nuojami iki 2017 m. sausio 6 d., o 
parodos uždarymo metu geriau-
siems liaudies meistrams bus 
įteikti prestižiniai ,,Auksinio vaini-
ko“ apdovanojimai. Nemokamai.

KULTŪROS CENTRO FOJĖ
Gruodžio 20 d. 14–18 val. – 

kalėdinė mugė „Švenčių belau-
kiant“ – įvairios kalėdinės kom-
pozicijos, rankdarbiai, kūrybinės 
dirbtuvės. Nemokamai.

ŠV. APAŠTALO JOKŪBO 
BAŽNYČIA

Gruodžio 26 d. 11 val. – ka-
lėdinis koncertas „Kalėdų gies-
mei skambant“. Dalyvauja Jo-
navos kultūros centro kolektyvai: 
mišrus choras „Žemyna“, mote-
rų vokalinis ansamblis „Presto“, 
moterų choras „Guoba“, solistės 
Kamilė Balabonaitė ir Ainė Kve-
daravičienė. Nemokamai.

Išsamesnė informacija in-
terneto svetainėje  www.jkc.lt

ir Jonavos kultūros centro 
kasoje tel. (8 349) 51868.

Kasa dirba: pirmadieniais 
– penktadieniais nuo 12 iki 18 
val., savaitgaliais ir švenčių 
dienomis – 2 val. iki renginio 
pradžios.

Jonavos kultūros centras 
ieško renginių organizatorių-
meno vadovų (-ių) Kuigalių ir 
Liepių kultūros centruose. Pa-
grindiniai darbo uždaviniai:

• suburti naujų meno kolekty-
vų bendruomenėje;

• pristatyti kolektyvus rajono ir 
respublikos renginiuose;

• prisidėti prie kultūros centro 
ir bendruomenės švenčių organi-
zavimo.

Kreiptis tel. 8 687 47057.

Nuoširdžiai užjaučiame Jonavos kultūros centro darbuotoją 
Virginijų Marmoką dėl mylimos mamytės mirties.

Jonavos r. savivaldybės kultūros centro administracija

PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

JAZMIN CENTENO – šokis, choreogra� ja
EL MASE – gitara, muzika
JUAN AGUIRRE – šokis, ritmas
KISKO DE ALCALA – vokalas

GRUODŽIO 26 D. 18 VAL. ŠIAULIUOSE, kultūros centre
GRUODŽIO 27 D. 18 VAL. JONAVOJE, kultūros centre
GRUODŽIO 28 D. 18 VAL. MARIJAMPOLĖJE, kultūros centre
GRUODŽIO 29 D. 19 VAL. KAUNE, Renginių Oazėje

ISPANIJOS 
FLAMENKO VIRTUOZAI
Arandano Compania Flamenca
koncerte 

„RETRUCO“

PRISTATO

BILIETUS PLATINA

Su                            kortele 
-15 % nuolaida

Daugiau informacijos  WWW.ARTSLIBERA.COM

ir koncertinių 
salių kasos 

Tige Kala OÜ, Kadaka tee 1, 10621 Tallinn, Eesti Vabariik, Tel: (0) 6 562 992, Faks: (0) 6 563 803, info@tigekala.ee, www.tigekala.ee Eskiisid ei kuulu levitamisele ega avaldamisele
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LIETUVOJE MOKSLO 
SISTEMA APVERSTA 

ŽEMYN GALVA
Kalbant apie profesinį mo-

kymą, dažnai pateikiamas Vo-
kietijos pavyzdys. Šios šalies 
ūkio struktūra daug kuo panaši 
į Lietuvos – abiejose valstybė-
se vyrauja apdirbamoji pramo-
nė. Netgi pažvelgus į specialis-
tų profesinį rengimą Lietuvoje ir 
Vokietijoje, atrodytų, kad abiejų 
šalių sistemos beveik vienodos. 
Tačiau yra vienas esminis skir-
tumas. Vokiška piramidė Lietu-
voje apversta žemyn galva: di-
džioji dalis Vokietijos jaunuolių 
pradeda nuo žemiausios pako-

pos – profesinio rengimo tinklo, 
kas neužkerta kelio vėliau stoti į 
aukštąsias mokyklas. Tuo metu 
Lietuvoje į aukštąsias mokyklas 
priimama maždaug tiek pat jau-
nuolių, kiek baigia vidurinę mo-
kyklą.

Geriausių mokymo sistemų 
pasaulyje reitinge, kurį prieš ke-
tverius metus paskelbė Didžio-
sios Britanijos laikraštis „The Ti-
mes“, pirmoji vieta atiteko Suo-
mijai: šioje šalyje profesines 
mokyklas renkasi daugiau nei 
50 proc., kolegijas – apie 25 
proc., studijas universitetuose 
– 20 proc. abiturientų. Nema-
žai jaunuolių, baigę profesines 
mokyklas, stoja į universitetus. 
Įgijusių aukštojo mokslo diplo-
mus Suomijoje ne ką mažiau 

nei Lietuvoje. Tačiau čia kopia-
ma į viršų palaipsniui nuo že-
miausios grandies, o Lietuvoje 
– atvirkščiai.

Ar tik ne pagrindinę prie-
žastį prieš pora savaičių tele-
vizijos laidoje „Forumas“ įvar-
dijo Kauno technologijos uni-
versiteto rektorius, profeso-
rius Petras Baršauskas: „Per 
26 Lietuvos nepriklausomy-
bės metus aukštojo mokslo 
sistemoje nebuvo nei vizijos, 
nei strategijos, nei politikos“. 
Toje pačioje laidoje dalyvavęs 
ekonomistas Raimondas Kuo-
dis, Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pavaduotojas, re-
ziumavo: „Jau pusė aukštojo 
mokslo Lietuvoje – nėra joks 
aukštasis mokslas“.

Atkelta iš 5 psl.

Kultūros centras į Padėkos 
vakarą sukvietė kultūrai 

neabejingus žmones
Kalėdos – pats geriausias metas pasakyti, kad esate mums 

labai reikalingi ir užimate svarbią vietą Kultūros centro sėkmės 
istorijoje. Nėra žmogaus, kurio sieloje nebūtų palikta vietos 
dainai, šokiui, muzikai, šiltam žodžiui, nuoširdžiai šypsenai.

Gruodžio 15 d. 18 val. Kultūros centras į padėkos vaka-
rą pakvietė kultūros centro darbuotojus, bendraminčius, bičiu-
lius, rėmėjus, partnerius, visus kurie neabejingi mūsų rajono 
kultūriniam gyvenimui. Vakaro metu buvo įteikti padėkos raš-
tai ir atminimo dovanos, koncertavo svingo karalienės – gru-
pė „The Ditties“.

Fotoreportažas iš renginio – kitame numeryje.

Nauja tendencija Lietuvoje: 
su aukštojo mokslo diplomu – į profesinę
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

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? Autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 

ŽIEMINĖS PADANGOS

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ

NUOMA
15; 20; 23 vietų

Tel:. 8 656 24178;
 8 685 85985

info@autorider.lt
www.autorider.lt

Įvairios kompiuterinės 
paslaugos

KOMPIUTERIAI. 
SERVISAS

jonavos-it-paslaugos.eu
8 677 92281

Advokato Lino Mažono  
iš Kauno

Teisinės paslaugos  
Jonavoje.

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

Išspręsime Jūsų proble-
mas Tel. 8 672 34241

Parduodame akmens  
anglį, lapuočių pjuvenų  
briketus, baltarusiškus  

durpių briketus. 
Atvežame.  

Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,  
baltarusiški durpių  
briketai, lapuočių  

pjuvenų briketai. Atveža. 

Tel. 8-686 09222

Perka tarybinius  
medalius ir ženkliukus. 

Tel. 8 652 05694

 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, transmisijos, vairavimo mechanizmo).
 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas 

(CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas 

(CR  Commonrail sistemos).

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių remonto servisas

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

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

Naujiena! 
Automobilių 

salono valymas.

 

  
 

 
 
 
 
  B, BE, C, CE, D, DE kategorijos:   
       -  popietinė grupė                                                         
       - vakarinė grupė                       MOKOMOSIOS AIKŠTELĖS NUOMA   

                                                                 Virbalų g. 13, Jonava               

Kursų kainos tik nuo:  279 € 

 

 

2017-IEJI – UGNINIO GAIDŽIO METAI, TAD PASITIK JUOS  
SU VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMU UŽ GERIAUSIĄ KAINĄ!  

NAUJOS GRUPĖS JAU REGISTRUOJAMOS 

 

Registracija į kursus darbo dienomis 

Vasario 16-osios g. 1, Jonava 

   8 657 81775 

el. p. jonava@rigveda.lt 

 

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsi-
rinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės, 
akumuliatoriniai suktukai, me-
dienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• įvairi virtuvės buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
• Nagų priežiūros priemonės.

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

SANTECHNIKAS IEŠKO 
DARBO.

Tel. 8 683 10443

REIKALINGA:

Statybos įmonei reikalingi langų montuotojai su patirtimi. 
Tel. 8 685 44530

UAB „Jonavos paslaugos“ vadybininkas santechnikos re-
montui, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Kontakti-

niai telefonai pasiteirauti 8 699 87307 arba 8 698 37186.

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394

Autoservisui reikalingas kvalifikuotas autošaltkalvis.
Tel.: 59507, 8 685 24365

“Vičiūnų“  įmonių grupė – tai viena mo-
derniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiau-
sių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės 
plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo, 

pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir 
9 modernūs fabrikai veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500 
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio 
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, ple-
čia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kau-
no LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko pro-
dukcija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šiuo metu mums reikalingi 
GAMYBOS DARBININKAI.

Darbo pobūdis:
• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas. 
• darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais 

žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. Ge-
ros darbo sąlygos, moderni įranga.

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.

Mes jums siūlome:
• darbą naujoje modernioje įmonėje.
• visas socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį.
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
Nuvežimą į darbą  bei parvežimą įmonės transportu.

Kita informacija: visus besidominčius prašome kreiptis mob.tel. 8 - 614 
40869 (darbo dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui  adresu: 
Kauno raj., Biruliškių km., Industrijos g. 1, (LEZ teritorijoje Karmėlavos 
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

Įmonė, siuvanti baltinius, ieško siuvimo meistrės užlei-
dėjos (-jo). Apmokome.

Darbas Kauno r. Teirautis tel. 8 615 87702

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!

Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  

sutartis 5 m.
www.voniunaujinimas.lt

SKALDYTOS MALKOS.
Tel. 8 685 35033


