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• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Tabakas – kaljanui, cigarilėms, pypkėms.
• Aksesuarai – kavai, arbatai, tabakui. 
NAUJIENA! Elektroninės cigaretės
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ

Prezidento g.3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, akumu-
liatoriniai suktukai, drėlės, pjū-
klai ir t.t.)
• namų apyvokos prekių.
„Gjensidige“ DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

Paskelbti geriausi raJono atskirų sPorto 
šakų sPortininkai ir Jų treneriai

Aerobinės gimnastikos atstovė Smiltė Smailytė (tren. Živi-
lė Jefimenkė), svarsčių kilnotojas Remigijus Šedas (tren. Al-
fonsas Špokas), lengvaatlečiai - Haroldas Liaudanskis (tren. 
Vidutė Lebeckienė) ir Antanas Žukauskas (tren. Bronius Ka-
zėnas), jėgos sporto atstovas Gytis Leonavičius (tren. Alek-
sandras Žukauskas), futbolininkas Benas Spietinis (tren. Vy-
tautas Stanevičius), dziudistas Orestas Antipas Pelivano-
vas (tren. Algimantas Bankauskas), krepšininkai - Ignas Sa-
ladinskas (tren. Gintas Mazurevičius), Gintaras Kazakevi-
čius (tren. Juozas Storpirštis), smigininkė Kornelija Lušaitė 
(tren. Vyta Orlovienė), šachmatininkas Adomas Činčys (tren. 
Bronislava Narakaitė), šaškininkė Simona Ščiotkina (tren. 
Aleksandras Fomkinas), sportinių šokių pora Markas Serge-
jevas ir Agilė Čelkonaitė (tren. Sergejus Jefimenka).

Įteiktos nominaciJos

Už aktyvią visuomeninę veiklą, nemokamus renginius gy-
ventojams, už bendravimą su kitomis organizacijomis nomi-
nuotas klubas „Akvaera“ (vad. Gražina Pranckevičienė). 
Metų trenere išrinkta Lija Darandovienė (tinklinis), metų 
sporto žiniasklaidininku – Kęstutis Putelis, metų vadybinin-
ku – futbolo komandos „Fajetonas“ vadovas Džeraldas Ro-
cys. Svetingiausia sportui mokykla nominuota Jeronimo Ralio 
gimnazija ir jos direktorius Arūnas Rimkus. Generalinio spor-
to klubų rėmėjo nominacija atiteko rajono savivaldybės merui 
Mindaugui Sinkevičiui, o dosniausio sporto rėmėjo vardas 
suteiktas AB „Achema“ (direkt. Ramūnas Miliauskas). Metų 
keliautoju nominuotas Vytenis Aleksandraitis.

Vasario 4 dieną Jonavos kultūros ir sporto centre vyko 2013 metų 
Jonavos rajono geriausių sportininkų pagerbimo šventė

Kūno kultūros ir sporto jaunučių (1998 m. gim.) mergaičių futbolo komanda, vadovaujama trenerės Eglės Kazlauskienės, išrinkta geriau-
sia praėjusių metų komanda.
Be futbolininkių geriausiomis 2013 metų komandomis pripažintos: moterų tinklinio komanda „Achema-KKSC“ (trenerė Lija Darandovie-
nė), vyrų krepšinio komanda „Triobet (treneris Kęstutis Naruševičius) ir Jonavos veteranų sporto klubo „Beržas“ vyrų krepšinio koman-
da, vadovaujama trenerio Juozo Storpirščio.

ko gero, ne tik metų keliautoJas, bet ir metų 
lietuVybės ambasadorius

„Nors jau po Trijų karalių, bet vis tiek iš kelionės dviračiu sveikinu su Naujaisiais, dar niekam neži-
nomais Lietuvos pristatymo 400-mečio jubiliejaus metais, kai 1613 metais Amsterdame buvo at-
spausdintas Lietuvos kultūros ir valstybės veikėjo Mykolo Kristupo Radvilo Našlaitėlio sudarytas 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėlapis. Jis, vienintelis pasaulyje išlikęs egzemplio-
rius, saugomas seniausioje Skandinavijos Upsalos universiteto bibliotekoje, kurią aplankiau užper-
nai, grįždamas dviračiu iš Londono olimpiados. Toje bibliotekoje mačiau saugomas neįkainojamas 
vertybes, bet šio žemėlapio pamatyti nebuvo įmanoma, nes Švedija neturi lėšų restauracijai, kad 
jį galima būtų eksponuoti. Todėl ten nusipirkau elektroninę žemėlapio kopiją su teise eksponuoti ir 
platinti. Todėl visiems siūlau prisidėti populiarinant Lietuvos pasauliui pristatymo istorinę svarbą, - 
„Jonedai“ rašė Vytenis Aleksandraitis, praėjusių metų pabaigoje su dviračiu (prie jo prisikabinęs sa-
vadarbį, kaip pats sako, apšildomą namuką, greičiau lovą, dengtą polietilenu) išsileidęs į kelionę 
per LDK prieš 400 metų žemėlapyje pažymėtas vietas ir pakvietęs pasikeitimus stebėti kartu su juo, 
„keliaujančiu per šį geografinį-istorinį Radvilos – Našlaitėlio sudarytą darinį“. 
Ne veltui metų keliautoju tituluotas Vytenis. Jau kelis kartus dviračiu apvažiavęs Europą, ir šį-
kart vos suspėjo į sportininkų šventę: sveikas ir gyvas, dar labiau užgrūdintas šalčių, snieguo-
tais LDK keliais ką tik parpylė dviračiu iš Baltarusijos, sukaupęs neįkainojamą įspūdžių ir poty-
rių metraštį.

Informacija apie rajono 
sportininkus parengė 

Aldona Skaisgirytė

2013 m. geriausių JonaVos raJono 
sPortininkų dešimtukas

(išvardinti pagal abėcėlę)
1. Mantas Bureika, stalo tenisas (tren. Saulius Bureika)
2. Artūras Čekanavičius, kyokušin karatė 
(tren. Valdas Braslauskas, Alfredas Jakštas)
3. Antanas Klibavičius, kyokušin karatė 
(tren. Valdas Braslauskas, Alfredas Jakštas)
4.Linas Kriūnas, jėgos trikovė 
(tren. Aleksandras Žukauskas),
5. Ignas Kuodelis, boksas (tren. Juozas Vėjelis)
6. Rimas Lėsiv, stalo tenisas (tren. Saulius Bureika)
7. Alanas Plavko, boksas (tren. Juozas Vėjelis)
8. Karolina Ragauskaitė, futbolas 
(tren. Eglė Kazlauskienė)
9. Raimonda Strelkauskaitė, tinklinis 
(tren. Lija Darandovienė)
10. Inga Vainilavičiūtė, tinklinis (tren. Lija Darandovienė)
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Gintautas BRUKAS
Jonavos rajono savivaldybės 
tarybos narys, Saugaus 
eismo komisijos pirmininkas

Būdamas savivaldybės Sau-
gaus eismo komisijos pirminin-
ku, galiu tik pasidžiaugti, kad 
ši komisija dirba efektyviai, ieš-
kodama optimaliausių varian-
tų eismo saugumui užtikrinti tiek 
mieste, tiek kaime. Atsižvelgia-
me į gyventojų pasiūlymus ir pa-
geidavimus, o jei norai nepagrįs-
ti, - išsamiai paaiškiname, kodėl 
siūlymui pritarti netikslinga.

Dažnas vairuotojas (ypač 
piko valandomis) keiksnoja 
miesto J. Basanavičiaus ir Pre-
zidento gatvių sankryžą: ypač 
esant intensyviam eismui sun-
ku pasukti į kairę iš Preziden-
to gatvės. Minėtoje sankryžoje 
2003-2012 metais įvyko 8 įskai-
tiniai eismo įvykiai, kurių metu 
sužeista 10 žmonių. Daugiau-
sia nukentėjo pėstieji. 

Sprendžiant minėtos san-
kryžos eismo saugumo bei 
transporto laidumo klausimą, 
Jonavos rajono savivaldybės 
administracijos užsakymu, Ke-
lių ir transporto tyrimo institu-
tas parengė šios sankryžos re-

konstravimo galimybių studiją. 
Studijos rengėjai tyrė automo-
bilių bei pėsčiųjų srautus šio-
je sankryžoje, transporto prie-
monių važiavimo greitį, eismo 
saugos, laidumo problemas, 
mašinų parkavimą sankryžoje 
ir jos prieigose bei pateikė mi-
nėtos sankryžos sutvarkymo 
alternatyvų projektinius pasiū-
lymus.

Atsižvelgus į tyrimo rezulta-
tus, buvo pasiūlyti keli sankry-
žos rekonstravimo variantai: 

• esamos sankryžos važiuo-
jamosios dalies siaurinimas 
įrengiant iškilias skiriamąsias 
saleles bei pertvarkant eismo 
organizavimą sankryžoje; 

• esamos sankryžos rekons-
travimas į vienos eismo juostos 
mažąją žiedinę sankryžą; 

• šviesoforų įrengimas ne-
keičiant esamų sankryžos pa-
rametrų; 

• šviesoforų įrengimas bei 
esamos sankryžos važiuoja-
mosios dalies siaurinimas įren-
giant iškilias skiriamąsias sale-
les. 

Kelių ir transporto tyrimo 
institutas, atlikęs studiją, nusta-
tė, jog esamą sankryžos situ-
aciją sąnaudų – naudos kaštų 
bei eismo saugumo ir laidumo 
požiūriu palankiausia rekons-
truoti siaurinant esamą gatvės 
važiuojamąją dalį, įrengiant iš-
kilias skiriamąsias saugumo 
saleles bei pertvarkant eismo 
organizavimą sankryžoje.

Susiaurinus sankryžos va-
žiuojamąją dalį, pagerėtų eis-
mo laidumas sankryžos pa-
grindinėje gatvėje – ypač su-
kantiems į kairę (važiuojant sa-
vivaldybės kryptimi); pėsčiųjų 
eismo saugumas – pėstiesiems 
vienu kartu nereikėtų kirsti pla-
čios važiuojamosios dalies; su-
mažėtų transporto priemonių 
važiavimo greitis bei žymiai vir-
šijančių leistiną važiavimo grei-
tį; būtų išvengta transporto prie-
monių parkavimo sankryžoje ir 
jos prieigose. 

J. Basanavičiaus ir Prezi-
dento g. sankryžos rekonstra-
vimo galimybių studiją nagrinė-
jome Saugaus eismo komisi-

jos posėdžio metu, svarstėme 
įvairiausius variantus, nepa-
miršdami ir to, kad dėl parkavi-
mo problemų nenukentėtų tiek 
gyventojai, tiek verslo struktū-
ros. Beje, eismo situacija šioje 
sankryžoje komisijos posėdžių 
metu svarstyta ne vieną kartą, 
buvo paliktos dvi pėsčiųjų perė-
jos, leista kelkraštyje statyti au-
tomobilius - taip mažinant kitų 
transporto priemonių greitį J. 
Basanavičiaus gatvėje. Švieso-
foro įrengimas šioje sankryžo-
je būtų labai brangus variantas, 
galbūt pakaktų ir ženklinimo su 
salelėmis.  

Manau, kad optimaliau-
sias variantas, sprendžiant 
eismo sąlygas ir racionaliai 
panaudojant skiriamas lėšas 
– paliekant teisę iš Preziden-
to gatvės sukti tik į dešinę, 
Prezidento g. panaikinti ža-
lią skiriamąją juostą iki Parko 
gatvės ir pratęsiant dar 3 m, 
kad netrukdytų įsukti krovi-
niniam transportui, atvežan-
čiam prekes į prekybos cen-
trą „Maxima“. Taip pat reik-
tų įrengti salelę pėstiesiems 
pėsčiųjų perėjoje, esančio-
je J. Basanavičiaus g. tarp 
dviejų bankų; įrengti pėsčių-
jų perėją Prezidento g. (su 
salele). 

Sprendžiant eismo saugu-
mą J.Basanavičiaus gatvėje, 
manau nereiktų apsiriboti tik 
šia sankryža, o analizuoti eis-
mo sąlygas visoje gatvėje: nuo 
žiedo iki sankryžos su Lieta-
vos - Ateities gatvėmis. Vienas 
iš pasiūlymų - įrengti dar vieną 
žiedinę sankryžą prie viadu-
ko, J. Basanavičiaus – Lieta-
vos - Ateities gatvių sankryžo-
je, tuomet būtų išspręsta dau-
giau problemų dėl automobi-
lių spūsčių piko metu šioje ga-
tvėje.

Siūlome savivaldybės admi-
nistracijai svarstyti galimy-
bę užsakyti galimybių studiją, 
sprendžiant eismo sąlygas vi-
soje J.Basanavičiaus gatvėje. 
Taip pat laukiame pasiūlymų ir 
iš jonaviečių, kaip geriau su-
tvarkyti miesto vieną pagrindi-
nių gatvių. 

ar saugi Jonavos miesto  
J. basanavičiaus gatvė?

U
žs

. N
r. 

11 Atpigo elektrA

Nuo vasario mėnesio gy-
ventojai už elektros energi-
ją, suvartotą per sausio mė-
nesį, jau turi atsiskaityti nau-
jomis sumažėjusiomis 2014 
m. kainomis. Dauguma (71 
proc.) buitinių elektros var-
totojų, tarp jų ir daugiabučių 
namų gyventojų, šiuo metu 
atsiskaito pagal „Standarti-
nį“ vienos laiko zonos tari-
fo planą – pagal jį nauja elek-
tros energijos kaina sudaro 
0,474 Lt/kWh (anksčiau buvo 
– 0,501 Lt/kWh).

Gyventojams, kurie atsi-
skaito pagal dviejų laiko zonų 
„Standartinį“ tarifą, dieninės 
elektros energijos kaina sudaro 
0,513 Lt/kWh, o naktinės ir sa-
vaitgalio – 0,384 Lt/kWh. 

Apie 7 proc. namų ūkių atsi-
skaito pagal „Elektrinių viryklių“ 
vienos laiko zonos tarifo planą, 
pagal jį elektros kaina yra 0,465 
Lt/kWh. Atsiskaitant pagal šį 
dviejų laiko zonų tarifo planą, 
dieninė elektra kainuoja 0,503 
Lt/kWh, o naktinė ir savaitgalio 
– 0,378 Lt/kWh.

Apskaičiuojant mokėtiną su-
mą už elektros energiją naujo-
mis kainomis, reikia nurodyti vi-
sus tarifo plano kainos skaičius 
cento dešimtųjų dalių tikslumu 
(tris skaičius po kablelio). Bendrą 
mokėtiną sumą reikia suapva-
linti cento tikslumu, vadovaujan-
tis bendrosiomis matematinėmis 
apvalinimo taisyklėmis. 

Pavyzdžiui, nuo vasario mė-
nesio atsiskaitant pagal vienos 
laiko zonos „Standartinį“ tari-
fo planą ir suvartojus 144 kilo-
vatvalandes elektros energijos, 
skaičiuojant po 0,474 Lt už ki-
lovatvalandę, bendra mokėtina 
suma sudarytų 68,256 Lt – to-
kią mokėtiną sumą reikėtų sua-
pvalinti iki 68,26 Lt. 

Gyventojams, kurie atsiskai-
to pagal vidutinį suvartojimą ar 
sudarę tiesioginio debeto sutar-
tis, elektros kainos skaičiuojant 
mokėtiną sumą bus pakeistos 
automatiškai. Informaciją apie 
apskaičiuotą sumą gyventojai 
gali rasti prisijungę prie savitar-
nos svetainės www.manoelek-
tra.lt.

Lesto inf.

nuo vasario už elektrą ir 
gamtines dujas atsiskaityti 
reikia naujomis kainomis

4 centais sumažėJo kintamoJi gamtinių duJų 
tArifo dAlis

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. lap-
kričio 28 d. nustatė naujus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartoto-
jams. Vartotojams (didžioji dauguma daugiabučių gyventojų), su-
vartojantiems gamtinių dujų iki 500 kub. m per kalendorinius me-
tus, nustatyta 2,67 Lt/už kub. m kintamoji tarifo dalis, mokama kie-
kvieną mėnesį už suvartotą dujų kiekį. Pastovioji tarifo dalis, mo-
kama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių 
dujų kiekio, lieka ta pati, kokia ir buvo – 1,95 Lt

Šie tarifai įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. Pagal naujus ta-
rifus buitiniai vartotojai moka vasario mėnesį už sausio mė-
nesį suvartotas gamtines dujas.

„Lietuvos dujos“ inf.

Registravimo terminas pratęstas iki 2014 
m. liepos 1 d.

Asmenys, turintys dujinių pistoletų (revolve-
rių), senovinių ginklų bei jų kopijų, taip pat ne-
didelės galios (2,5 J - 7,5 J) šaunamųjų ginklų 
(šratinių), kuriuos įgijo iki 2011 m. kovo 1 d, ir 
dar nėra užregistravę, privalo iki 2014 m. lie-
pos 1 d. juos užsiregistruoti teritorinėse poli-
cijos įstaigose ir gauti leidimus laikyti (nešio-
tis) ginklus. 

Asmenims, kurie po 2014-07-01 neturėda-
mi policijos leidimo disponuos aukščiau pami-
nėtais ginklais, bus taikoma baudžiamoji at-
sakomybė.

Asmenys, turintys vieną ar kelis iš aukščiau 
paminėtų ginklų ir pageidaujantys gauti neter-
minuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, Kauno 
apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriui privalo pa-
teikti:

1. Asmens dokumentą;
2. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, 

kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros 
įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomani-
jos (Giedraičių g. 8, Kauno miesto gyvento-
jams);

 3. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, 
kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos 

priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo 
(S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kauno miesto 
gyventojams); 

4. Ginklą (-us).
Kitų rajonų gyventojai pažymas išsiima iš 

gydymo įstaigų, kuriose yra prisiregistravę.
Reikia atkreipti dėmesį, kad aukščiau pami-

nėti ginklai į teritorinę policijos įstaigą turi būti ga-
benami neužtaisyti, įdėti į dėklą ar kitą tam tinka-
mą daiktą, dėtuvė turi būti išimta iš ginklo, šau-
dmenys išimti iš dėtuvės, būgnelio ir vamzdžio. 

Dėl ginklų registracijos ir neterminuoto lei-
dimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo turite 
kreiptis:

Kauno miesto gyventojai gali kreiptis adresu 
Kaunas, Chemijos g. 4 B, į 201 ir 207 kab. 

Telefonai pasiteirauti: (8 37) 30 31 82, 30 37 
90, 30 31 86, 30 37 88, 30 31 85.

Kauno, Jonavos, Kėdainių ir Kaišiadorių 
rajonų gyventojai gali kreiptis adresu Kau-
nas, Chemijos g. 4 B, į 408 kab.  

Telefonai pasiteirauti: (8 37) 30 30 03, 30 
32 41.

Kauno apskrities VPK Jonavos rajono  
policijos komisariato Organizacinis poskyrio inf.

Artūro 
Andriukaičio,
g. 1986 m., 
įtariamo va-
gyste;

Edvino 
Naginionio,
g. 1985 m., 
įtariamo pasi-
priešinimu po-
licijos pareigū-
nams;

Valento 
Gžimailos,
g. 1989 m.,
įtariamo kūno 
sužalojimu;

Gintariaus 
Genučio,
g. 1982 m.,
įtariamo plėši-
mu;

Romano 
Safonovo,
g. 1983 m.,
įtariamo turto 
prievartavimu;

Živilės 
Špeniovos,
g. 1974 m.,
įtariamos suk-
čiavimu;

informacija dėl dujinių, nedidelės galios 
pistoletų (revolverių), senovinių ginklų 

užregistravimo tvarkos

kAUNo Apskrities Vpk JoNAVos rAJoNo 
PoliciJos komisariatas ieško PasislėPusių 

nuo ikiteisminio tyrimo:

Asmenis, ką nors žinančius apie minėtų piliečių buvimo 
vietą ar turinčius kitos naudingos informacijos, prašome pra-
nešti Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos komisaria-
tui tel.:8-349 33100, 8-349 72974 arba 112.

Naujausią informaciją kasdien rasite „Jonedos“  
interneto svetainėje www.joneda.lt

Aleksandro Gavrono,
g. 1957 m.,
įtariamo sunkiu sveikatos sutrikdymu.

Policija prašo pagalbos
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Vasario 11 dieną Litexpo 
rūmuose buvo minima tarp-
tautinė Saugesnio interne-
to diena. Renginyje dalyva-
vo apie 300 vaikų iš visų Lie-
tuvos kampelių, o daugiau 
kaip 50 tūkstančių Lietuvos 
mokinių, tarp jų ir Jonavos 
„Neries“ pagrindinės mo-
kyklos, dalyvavo pirmą kar-
tą tiesiogiai transliuojamoje 
NETradicinėje pamokoje. 

„Išradingai ir nenuobodžiai 
surengtoje NETradicinėje pa-
mokoje patarimais bei patyri-
mais dalinosi labai gerai žino-

mi Lietuvos muzikos, sporto, 
pramogų pasaulio atstovai. Di-
džiausią įspūdį paliko su mu-
mis kaip seni pažįstami ir geri 
draugai bendravę - Marijonas 
Mikutavičius ir Donatas Mon-
tvydas, kurie yra ne tik įdo-
mios, bet ir labai įtaigios asme-
nybės. Pamoka iš tiesų buvo 
netradicinė, įsimintina ir pamo-
kanti. Mielai tokiose pamoko-
se dalyvautume ir ateityje“, - 
su „Joneda“ įspūdžiais dalino-
si „Neries“ pagrindinės moky-
klos mokiniai. Pamoka tiesio-
giai buvo transliuojama iš Lie-
tuvos parodų ir kongresų cen-

tro Litexpo.
„Mūsų jaunoji karta, ypač 

vaikai, nepaprastai smalsūs 
ir imlūs naujoms technologi-
joms, todėl nuolat ieškome 
priemonių, būdų, kurie padėtų 
vaikams jaustis saugesniems 
elektroninėje erdvėje. Mano-
me, kad žinomų žmonių patir-
tys bei mintys, išsakytos NET-
radicinėje pamokoje, taps sek-
tinu pavyzdžiu, paskatins vai-
kus internete elgtis atsakin-
giau, labiau pasirūpinti savo 
saugumu", - sakė Ryšių regu-
liavimo tarnybos direktorius 
Feliksas Dobrovolskis.

netradicinė pamoka

DĖMESIO TĖVELIAMS!!!
Jei Jūsų vaikas nebuvo mokykloje tuo metu, kai joje buvo 

vykdoma akcija „BŪK MATOMAS“ ir neturėjo galimybės už-
siklijuoti atšvaito ant viršutinio drabužio, kviečiame tai padary-
ti VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centre numatyto-
mis dienomis. Taip pat kviečiame tuos, kurie tą dieną turėjo ne-
tinkamą viršutinį drabužį ar atšvaitas nelipo ant kuprinės. Pra-
šome pranešti telefonu prieš atvykstant, kad galėtume paruoš-
ti aparatą. 

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras Jūsų 
laukia šiomis dienomis:

Vasario 19 d. 13 val. – 17.30 val.
Vasario 20 d. 8.30 val. – 17.30 val.
Vasario 21 d. 8.30 val. – 17.30 val.
Vasario 24 d. 8.30 val. – 17.30 val.
Vasario 25 d. 8.30 val. – 17.30 val.

VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras
Adresas: Kosmonautų g. 15, Jonava

Tel.: 8 682 14354

Jonavos „Lietavos“ pagrin-
dinėje mokykloje įvyko baigia-
masis mokslo ir technologijų 
populiarinimo renginių ciklo 
„Mokslo spalvų II“ renginys – 
kūrybinės dirbtuvės.

Gruodžio bei sausio mėne-
siais trukęs mokslo ir technolo-
gijų populiarinimo renginių ci-
klas švytėjo žalia, geltona, bal-
ta, mėlyna ir oranžine spal-
vomis. Spalvos simbolizavo 
mokslo sritis, į kurias buvo gi-
linamasi renginių metu. „Patys 
savo rankomis gaminomės fo-
toaparatus, atlikome įvairius fi-
zikinius eksperimentus, vyko-
me į Energetikos ir technikos 
muziejų, Lietuvių kalbos insti-
tutą bei VU biblioteką, praktiš-
kai susipažinome su neįgaliųjų 
sportu. O kūrybinėmis dirbtuvė-
mis, kaip baigiamuoju renginiu, 
siekėme „atsukti filmą atgal“, 
pažvelgti, kas buvo nuveikta 
per projektą „Mokslo spalvos 
II“, - „Jonedą“ informavo projek-
to administratorė Julita Pigule-
vičienė.

„Lietavos“ pagrindinės mo-
kyklos mokiniai meninėje veiklo-
je tema „Medicina“ vieningai pri-
ėjo prie išvados, jog teigiamos 
emocijos yra ir vaistai, ir vitami-
nai, todėl nusprendė laimės mo-

lekulėmis apdovanoti tuos, ku-
riems to labiausiai reikia. Taip 
vienoje dirbtuvių užvirė floris-
tinių darbų – dovanų kūrimas 
Kauno apskrities ligoninėms.

Kitų dirbtuvių durys bylojo 
- meninė veikla tema „Kalba“. 
Čia viešpatavo keramika. Ap-
tarę edukacinę išvyką į Lietuvių 
kalbos institutą, veiklas, susiju-
sias su kalbos mokslu, dalyviai 
įkūnijo žinias lipdydami knygos 
puslapius molio plokštėje, lip-
dydami ir dekoruodami raides 
iš molio, taip atiduodami pagar-
bą svarbiausiai komunikacijos 
priemonei - kalbai.

Meninėje veikloje tema 
„Energetika ir technika“ vyko 
erdvinių formų kūrimas iš kok-
teilių šiaudelių ir vielos. Prisimi-
nę ir aptarę edukacinę išvyką 
į Energetikos ir technikos mu-
ziejų, mokiniai iš šiaudelių, siū-
lų, vielos sukūrė erdvines figū-
ras, atkartojančias energetikos, 
technikos, pramonės statinius.

Meninių darbų paroda vaini-
kavo visą projekto veiklą. Moks-
las tapo ne tik spalvingu, bet re-
aliu ir menišku. „Gyvenime vis-
kas susiję ir viskas šalia mūsų.
Tik reikia išmokti tai pastebėti. 
Mes tą padarėme“, - sako „Lie-
tavos“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai.

mokslas tapo ne tik 
spalvingu,  

bet realiu ir menišku

Nuo vasario pradžios Jo-
navos "Neries" pagrindinės 
mokyklos 7 c klasės moki-
niai, vadovaujami informati-
kos mokytojos ekspertės No-
medos Urbonavičienės, daly-
vauja neformaliojo ugdymo 
veiklos "Projektų vadybos 
akademija" įgyvendinime pa-
gal projektą "Patrauklios in-
formacinių technologijų ino-
vacijos kuria ateitį (PATIN-
KA)", kuris yra finansuoja-
mas Europos socialinio fon-
do ir Lietuvos valstybės biu-
džeto lėšomis.

Projekto tikslas - sudaryti 
sąlygas jaunam žmogui labiau 
pažinti ir atskleisti savo asme-
nybę per informacinių technolo-
gijų projekto “Virtualus vietovės 
gidas” parengimą bei aktyvių 
mokymosi metodų bei šiuolaiki-
nių priemonių panaudojimą.

Mokiniai pasakoja, kad kie-
kvieną užsiėmimą išnaudoja la-
bai kūrybiškai – pamažu tam-
pa tikrais dizaineriais ir pro-
gramuotojais: iš klasės draugų 
vardų sudėlioti grafiniai vaizdai, 
kiekvieno susikurta individuali 
interneto svetainė.

„neries“ septintokai išminties semiasi 
projektų vadybos akademijoje

Iš vardų sudėlioti grafiniai vaizdai simbolizuoja pasirinktą 7c klasės šūkį - „Mes – komanda“ 

Mokykla, kurioje įdomu

kValifikuoto medicinos kineziteraPeuto 
pAslAUgos

 
• Kineziterapija, individuali mankšta
• Gydomieji ir atpalaiduojantys masažai
• Gydomųjų pratimų parinkimas skausmams mažinti
• Šildymai infraraudonaisiais spinduliais
• Kineziologinis teipavimas
• Limfodrenažas presoterapijos aparatu
• Elektroterapija

Galimybė įsigyti dovanų kuponus

Kineziterapeutas – Laurynas
Išankstinė registracija tel. 8-633 59385
Klaipėdos g. 28, Jonava
Grožio salonas „Euforija“ 

JoNAVos filiAlo VersliNiNkAi 
bUVo išgirsti

Sausio 14 dieną Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų (KP-
PAR) Jonavos filiale verslininkai tu-
rėjo galimybę pateikti siūlymus dėl 
2014 metų Jonavos rajono biudže-
to formavimo. Į verslininkų pageida-
vimus bei siūlymus buvo atsižvelgta: 
penktadaliu sumažintas VšĮ Jonavos 
turizmo ir verslo informacijos centro 
finansavimas, skirta lėšų Jonavos 
rajono Šveicarijos stadiono rekons-
trukcijos užbaigimo darbams. 

Rūmų nariai konstatavo faktą, 
jog biudžetas paruoštas atsakingai, 
įvertinus Jonavos rajono bendruo-
menės poreikius.

KPPAR Jonavos 
atstovybės inf.

Specialistai
Automatikos inžinierius 
Tel. 349 56332 
sistematika@achema.com
Fermos vedėjas (darbas Liepiuo-
se) Mob. 8 652 24689, 
administratore@svaistunas.lt
Konstruktorius braižytojas (bal-
dų pramonė) Mob. 8 687 21336
personalas@fpifurniture.eu
Pardavimo vadybininkas (drau-
dimo paslaugos) Mob. 8 650 
53844,seesam@seesam.lt
Pardavimo vadybininkas 
(metalo apdirbimo įrenginiai) 

Tel. 8 349 31682, 
info@shv-machine-tools.com
Transporto priemonių inžinie-
rius konstruktorius Mob. 8 696 
63650, info@soloservis.lt

Darbininkai
Apsaugos darbuotojas (preky-
bos centras ,,Norfa) Mob. 8 698 
50689
Apsaugos darbuotojas (reika-
lingas pažymėjimas) Mob. 8 614 
71933, dovas@tigrosuolis.lt
Automatikos įrangos elektrikas 
Tel. 349 56332 

sistematika@achema.com
Apdailininkas – montuotojas 
(renovacijos darbai) 
Mob. 8 698 55570, 
mvbalticcompany@gmail.com
Automobilių remonto šaltkalvis 
Tel. 8 349 51022, 
info@tenta.lt
Betonuotojas 
Mob. 8 698 75137, 
ranga@jonavosranga.lt
Barmenas padavėjas 
Mob. 8 618 77560, 

LAISVOS DARBO VIETOS
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Sparčiais vystantis techno-
logijoms, pramonei, žmogaus 
gyvenimo ritmas įgauna pagrei-
tį. Ne tik pasaulinės krizės, kari-
niai konfliktai, politinės diskusi-
jos, bet ir žmogų supanti aplin-
ka - namai, šeima, kaimynai, 
bendradarbiai - kasdien įtakoja 
kiekvieną: keičia nuomonę, for-
muoja pasaulėžiūrą, vertybes, 
verčia keistis, taikytis prie nau-
jai susiklosčiusių aplinkybių.

Tačiau daugiausia streso 
savo gyvenime išgyvena mi-
grantai, keičiantys savo gyve-
namąją vietą, kuriems dažnai 
tenka susidurti su naujais iš-
šūkiais, kuriantis naujoje ben-
druomenėje. Didėjanti pasau-
linė migracija įtakoja kiekvieną 
Lietuvos gyventoją. Daugumos 
lietuvių šeimų nariai ar giminai-
čiai yra patyrę migranto dalią, 
supranta ir užjaučia kitus, kurie 
susiduria su tokia situacija. 

Jau aštuonioliktus veiklos 
metus skaičiuojantis Pabėgė-
lių priėmimo centras padeda li-
kimo nuskriaustiesiems, kurie 
buvo priversti pabėgti iš savo 
gimtinės ir ieškoti prieglobsčio 
saugioje šalyje. Patekus į sveti-
mą aplinką sunku susiorientuo-
ti, susirasti darbą, neturint kal-
binių ir profesinių įgūdžių.

Pabėgėlių priėmimo cen-
tras, įgyvendindamas projektą 
„Prieglobstį gavusių užsienie-
čių kompetencija, kultūros, ga-
limybės“ (Europos pabėgėlių 
fondo 2012 m. programa Lie-
tuvoje), organizuoja užsienie-
čiams, gavusiems prieglobs-

tį Lietuvos Respublikoje, įvai-
rius kursus, užsiėmimus ir vei-
klas, tobulinančius jų asmeni-
nes ir profesines kompetenci-
jas, organizuoja renginius ben-
druomenei, skatinant toleran-
ciją, siekiant padėti užsienie-
čiams integruotis į Lietuvos vi-
suomenę.

Atvykus į svetimą kraštą la-
bai svarbu išmokti vietinę kal-
bą, susipažinti su darbo rin-
ka. Centre organizuojamų pro-
fesinio orientavimo užsiėmi-
mų metu užsieniečiai testuoja-
mi dėl asmeninių ir profesinių 
gebėjimų, jiems teikiama infor-
macija apie darbo rinką, indivi-
dualios konsultacijos dėl įsidar-
binimo, savęs pristatymo darb-
daviui, pateikiami darbo paieš-
kos variantai. Didelio pabėgė-
lių susidomėjimo sulaukia pro-
fesiniai lietuvių kalbos kursai, 
kurių metu užsieniečiai gali mo-
kytis profesinės lietuvių kalbos, 
kompiuterinio raštingumo užsi-

ėmimai, atveriantys kelią į ki-
bernetinį pasaulį. Tai didžiulė 
pagalba prieš pradedant lankyti 
profesinius kursus. Šeši užsie-
niečiai dalyvauja profesiniuose 
mokymuose. Net trys užsienie-
čiai pasirinko apdailininko, du – 
plataus profilio kirpėjo, vienas – 
autotransporto priemonių vari-
klių taisytojo specialybę. 

Savo laisvalaikį pabėgėliai 
gali leisti meninių gebėjimų ug-
dymo, laisvalaikio klubo veiklo-
je. Informaciniame kabinete ir 
bibliotekoje kasdien nestinga 
lankytojų, kurie domisi Lietuvos 
istorija, kultūra, ieško informa-
cijos internete. 

Pabėgėliams labai svarbu 
atgauti saugumo jausmą, nura-
minti įsibaiminimą, lengvai su-
keliamas neigiamas emocijas. 
Psichologinių konsultacijų metu 
pabėgėliams padedama atgau-
ti tikėjimą, kad jie gali kontro-
liuoti situaciją ir užmiršti trau-
mą sukėlusio įvykio metu patir-

tą bejėgiškumo jausmą. 
Kiekvienam iš mūsų yra 

svarbu būti pripažintam, priim-
tam tokiu, kokiu esame. Prita-
rimo ir pripažinimo reikia šalia 
esančiam, kas jis bebūtų. Ne 
išimtis ir pabėgėliai.

Be psichologinių vidinių pro-
blemų prieglobstį gavę užsie-
niečiai taip pat susiduria su tei-
sinėmis problemomis. Projekto 
metu prieglobsčio teisės spe-
cialistai konsultuoja prieglobs-
tį gavusius užsieniečius tokiais 
klausimais kaip: svarbiausios 
žmogaus teisių nuostatos, dar-
bo sutarties pagrindiniai aspek-
tai, prieglobstį gavusių užsie-
niečių socialinių garantijų ypa-
tumai, problemos dėl žalos at-
lyginimo išieškojimo ir pan.

Savo gimtąją šalį, jos kultū-
rą, tradicijas, tautinę virtuvę pa-
bėgėliai pristato etnokultūrinių 
parodų, Pasaulinės pabėgėlių 
dienos minėjimo metu, kur už-
mezga naujas pažintis, susi-

randa draugų. 
Įvairių renginių metu patys 

pabėgėliai ir visuomenės atsto-
vai sužino apie įvairių šalių ir 
kultūrų ypatumus, tautinių kos-
tiumų atsiradimo istoriją, etno-
kultūrinį palikimą. Ypač išsa-
miai yra pristatomas tautų ku-
linarinis paveldas, suteikiama 
galimybė paragauti autentiškų 
kitų šalių patiekalų. Taip pat de-
monstruojami tautiniai šokiai, 
dainos. Tokiu būdu yra užtikri-
namas pabėgėlių savo kilmės 
autentiškumo jausmas, sutei-
kiama galimybė skleisti savo 
kultūrą priimančioje šalyje.

Pabėgėliai, kuriems padeda 
konstruktyviai mąstantys Centro 
specialistai, dalyvaujantys įvai-
riose Centro organizuojamose 
veiklose, įgyja daugiau pasitikė-
jimo savimi ir pozityvių galimy-
bių kuriant naują darbinę, šei-
myninę aplinką, bendradarbiau-
jant su vietos bendruomene. 

Užs. Nr. 8

kokią įtaką žmogaus gyvenime turi asmenybės tobulinimas?

Vasario 28 d. „Jonavos vaistinėje” J.Ralio g. 1 a. 
Kauno MU klinikų radiologas, echoskopuotojas gyd. K. STANKE-

VIČIUS ultragarsu tirs pilvo organus (kepenis, tulžies pūslę, kasą, blužnį, 
inkstus, antinksčius, šlapimo pūslę, gimdą, kiaušides, prostatą). Sėklides, 
krūtis, skydliaukę, galūnių raumenis, sausgysles, sąnarius. Kaklo miego 
arterijų, kojų arterijų, venų kraujotaką. Ultragarso kontrolėje atlieka sky-
dliaukės, krūtų punkcines biopsijas.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-699-94473

Optikos salonas soNiNetA
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.

Iki kovo 25 d.!!!
l Akinių parinkimas nemokamas
l 20% nuolaida visiems akinių lęšiams („stiklams“)
l 20% nuolaida visiems kontaktiniams 
lęšiams ir jų priežiūros priemonėms

Akių ligų kabinetas dirba: I, II, III, IV.
Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių 
dugno tyrimas, profilaktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, 
akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224

Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

a.šimkaus klinika
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos),
širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją, reumatą, 

sąnarių ligas, nutukimą,
ATLIEKA echoskopiją.

Tel.: 50570, 8-674 50862

Dažnai girdime per radiją 
perspėjimus, kad pučiant vė-
jui, bus jaučiamas didesnis 
šaltis. Pagal ką galima orien-
tuotis?

Kaip informuoja sinoptikai 
ir medikai, pučiant stipriam vė-
jui šalčio poveikis sustiprėja ir 
žmonės jaučia daug žemesnę 
oro temperatūrą, nei yra iš ti-
krųjų. Pučiant vėjui sušalti ir nu-
šalti galima daug greičiau, todėl 
būti lauke galima gerokai trum-
piau nei nevėjuotą dieną. Pa-
žiūrėkite, koks yra esamos oro 
ir jaučiamos temperatūros, at-
sižvelgiant į vėjo greitį, skirtu-
mas.

Pavyzdžiui, jei lauke termo-
metras rodo 23 laipsnius šal-
čio, žmonės, pučiant 10 m/s 
vėjui, jaučiasi kaip esant 33 
laipsnių temperatūrai, ir nušal-
ti gali per 30 minučių. Esant tai 
pačiai, 23 laipsnių šalčio lau-

ko temperatūrai, bet pučiant 
30 m/s vėjui, žmonės jaučia-
si kaip esant 39 laipsnių tem-
peratūrai, todėl nušalti gali vos 
per 10 minučių.

Sinoptikai pastebi, kad kuo 
žemesnė oro temperatūra, tuo 
didesnį poveikį jai daro vėjas. 
Pavyzdžiui, jei esant 30 laips-
nių šalčio, vėjas pakiltų iki 3 

m/s, jutiminė temperatūra siek-
tų 39 laipsnius. Taigi jei tempe-
ratūros labai žemos, mūsų sa-
vijautą veikia jau ir vos didesnis 
vėjas. Tuo tarpu, jei temperatū-
ra svyruoja nuo 0 iki 10 laipsnių 
šalčio, reikia kur kas stipresnio 
vėjo, kad būtų didesnis skirtu-
mas tarp objektyvios ir jutimi-
nės temperatūros. 

Vėjuotą dieną daug šalčiau

„Įteisinus nerūkymo zonas, ti-
kiuosi, palaipsniui mažės rūkan-
čiųjų nurodytose vietose skai-
čius, tad mažiau žmonių bus pri-
versti rūkyti pasyviai. Tai kokybiš-
kas viešas žingsnis, bandant įro-
dyti, kad rūkymas kenkia ne tik 
rūkančiajam, bet ir esančiam ša-
lia jo. Be to, tai - gera iniciatyva 
pakeisti rūkaliaus įpročius rūky-
ti viešose vietose. Galbūt tai tu-
rės įtakos ir visuomenės požiū-
riui į rūkymą", - sakė rajono mero 
pavaduotojas Remigijus Osaus-

kas, kuruojantis gyventojų svei-
katos priežiūrą, kontroliuojantis ir 
koordinuojantis sveikatos projek-
tų įgyvendinimą.

Visuomenė jau buvo infor-
muota, kai pernai, spalio mėne-
sį, rajono Taryba nusprendė už-
drausti rūkyti Jonavos rajono 
savivaldybės teritorijose, jas 
paskelbiant nerūkymo zono-
mis: Jonavos autobusų sto-
ties teritoriją, Santarvės ir Są-
jūdžio aikštes, Ramybės skve-
rą Jonavos mieste, vaikų žai-

dimo aikšteles (ne mažiau 5 
m spinduliu aplink aikšteles), 
Jonavos I ir III tvenkinių poil-
sio zonas, išskyrus šiose vie-
tose rūkantiesiems numatytas 
ir ženklais ar užrašais nurody-
tas vietas.

Primename, kad rūkymas 
vietose, kuriose pagal savivaldy-
bių Tarybų sprendimus draudžia-
ma tai daryti, užtraukia įspėjimą 
arba baudą nuo 20 iki 50 litų.

Savivaldybės ir  
„Jonedos“ inf.

kai kuriose Jonavos vietose nuo  
kovo 1-osios įsigalios draudimas rūkyti 

Vėjo greitis Esama lauko temperatūra
Iki 10 m/s 4 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40

Jaučiama temperatūra
10 m/s 1 -6 -13 -20 -27 -33 -41 -47 -54
20 m/s -1 -8 -16 -23 -30 -37 -44 -52 -59
30 m/s -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -55 -62
40 m/s -3 -10 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -64
50 m/s -3,5 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -67
60 m/s -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68

skirtumas tarP esamos oro temPeratūros ir Jaučiamos 
temPeratūros Priklausomai nuo VėJo greičio
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Šlapimo nelaikymas suke-
lia daug nepatogumų. Šios bė-
dos ištiktos moterys vengia eiti 
apsipirkti, nenori lankytis pas 
savo draugus, eiti į koncertus 
bei spektaklius, bijo, kad laiku 
nesuras tualeto: vien pradėjus 
čiaudėti ar kosėti gali užklupti 
nemalonumai. Dėl šios proble-
mos vengiama ir intymių santy-
kių.

Tai nėra vien pagyvenusių 
moterų liga. Šlapimo nelaikymu 
skundžiasi net ir 30 metų nesu-
laukusios moterys – toks nega-
lavimas užklumpa vieną iš še-
šių šio amžiaus moterų.

Pasaulio sveikatos organi-
zacija šlapimo nelaikymą pri-
skiria prie ligų, dėl kurių smar-
kiai nukenčia paciento gyve-
nimo kokybė. Jis gali prarasti 
darbingumą, jaustis atstumtas 
kitų. Tai liga, veikianti žmogaus 
gebėjimą bendrauti, sukelianti 
daug dvasinių ir fizinių kančių.

Kodėl išsivysto šlapimo ne-
laikymas? Šis sutrikimas gali iš-
sivystyti dėl sunkaus fizinio dar-
bo, pernelyg intensyvaus spor-
tavimo, vidurių užkietėjimo, lėti-

nio kosulio, šlapimą skatinančių 
vaistų vartojimo.

Jaunoms moterims tarp-
vietės raumenys nusilpsta po 
abortų arba gimdymo traumų. 

Nevalingo šlapinimosi grėsmė 
iškyla ir dėl menopauzės. Kai 
sumažėja lytinių hormonų es-
trogenų, suglemba raumenys. 
Įtakos turi ir nutukimas, pilvo er-
tmės operacijos

„Svarbiausia žinoti, kad ši 

nemaloni bėda yra įveikiama. 
Pacientėms reikėtų nesidrovė-
ti apie šlapimo nelaikymą pasa-
kyti gydytojui ir pasitarti dėl pro-
blemos sprendimo. Pastebė-
jus pirmuosius simptomus re-
komenduotina apsilankyti pas 
gydytoją“, - „Jonedos“ skaityto-
joms geranoriškai pataria uro-
logas, medicinos mokslų dakta-
ras Darijus Skaudickas.

Urologas pastebi, kad dirgli 
šlapimo pūslė (kai dažnai varo 
šlapintis, nors šlapimo pūslė 
yra tuščia) gydoma vaistais, o 
fizinio krūvio metu atsirandantis 
šlapimo nelaikymas - dažniau-
siai operaciniu būdu.

Urologas D. Skaudickas, 
vienas iš nedaugelio gydytojų 
Lietuvoje, atliekantis modernią 
TVT-O operaciją, kurios metu 
įdedamas mini tinklelis ir pake-
liamas šlapimo pūslės kaklelis. 
Operacija nesudėtinga ir efek-
tyvi, atliekama per vieną die-
ną. Kitą dieną pacientė išvyks-
ta į namus. Jau ne viena jona-
vietė išbandė tokios operacijos 
privalumus ir sugrįžo į pilnaver-
tį gyvenimą.

šlapimo nelaikymas nėra vien pagyvenusių 
moterų liga: tuo skundžiasi ir 30-metės

Kovo 5 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                       Užs. Nr. 12

Urologas Darijus Skaudickas – vienas iš 
nedaugelio gydytojų Lietuvoje, kuris at-
lieka modernią operaciją, kuomet pake-
liamas šlapimo pūslės kaklelis

Sveikata ir grožis

Šlapimo nelaikymas mo-
terims dažniausiai atsi-
randa dėl šių priežasčių: 

• gimdos vietos pakitimas, 
pvz., dėl auglių arba du-
bens dugno raumenų, pa-
laikančių urogenitalinę sis-
temą, susilpnėjimo;
• dubens raumenų apkro-
vimas dėl antsvorio, nėštu-
mo, keleto gimdymų;
• menopauzė;
• šlapimo pūslės uždegi-
mas;
• hormonų audros.

U
žs

. N
r. 
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statybos ūkio darbų, kurių Vertė nuo 500 lt, 2013 m. sąrašasTęsinys. Pradžia Nr. 1 (182)

uab „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administravimo padalinio 2013 m. darbų ataskaita.
Eil. Nr. Adresas Mėnuo Darbų vertė Darbų pavadinimas
1. Ruklio g.2 01 2187,27 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
2. Rupeikio g.5 01 2868,28 Durų gaminimas ir sumontavimas 1-2 laipt.
3. A.Kulviečio g.7 01 1295,05 Durų pagaminimas montavimas tech.korid., šiukšlių valy-

mas
4. A.Kulviečio g.21 01 1238,49 Naujų durų gamyba 1 laipt., montavimas
5. Lietavos g.37 01 1271,95 Naujų durų gamyba 2 laipt., montavimas
6. A.Kulviečio g.18 01 880,35 Grotelių ant radiatorių pagaminimas, sumontavimas, nuda-

žymas
7. Ruklio g.3 02 1694,86 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
8. P.Vaičiūno g.12 02 1258,82 Naujų durų tech. korid.gamyba, montavimas
9. Miškininkų g.10 02 576,94 Langų stiklinimas 1-2 laipt.
10. Ruklio g.3 02 1571,03 Langų stiklinimas laipt.
11. Ruklio g.5 02 1693,08 Langų stiklinimas laipt.
12. Piliakalnio g. 10 02 1657,88 Langų stiklinimas laipt.
13. Piliakalnio g.14 03 1147,73 Langų stiklinimas laipt.
14. Chemikų g. 30 03 583,01 Ventiliacijos stogelių užsklandų gamyba, montažas
15. Chemikų g.6 03 1152,46 Stogo angos užkalimas
16. Ruklio g.10 04 2184,36 Sienų pertvarų griovimas laipt.
17. P.Vaičiūno g.24 04 2184,36 Aikštelių ir laiptų remontas 1-2 laipt.
18. Žemaitės g.6 04 1002 Stogo remontas 1 laipt.
19. Lietavos g.19 04 2270,69 Nuogrindos remontas 1-2 laipt., gerbūvio tvarkymas
20. Kosmonautų g.32 04 633,91 Stogelių atramų ir rūsio durų dažymas
21. Lietavos g.11 05 1194,12 Gerbūvio tvarkymas
22. Žalioji g.17 05 605,36 Namo sienų dažymas
23. Sodų g.60 05  Namo sienų dažymas
24. Chemikų g.21 05 1620,92 Naujų stogo durų gamyba, montavimas, angokraščių ap-

daila
25. Lietavos g.15 05 5661,66 Įėjimo stogelių remontas 2-3-4-5 laipt.
26. Vilniaus g.35 05 1258,06 Langų stiklinimas laipt.
27. Vasario 16-osios 

g.18
05 972,19 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.

28. Kosmonautų g.32 06 1466,76 Įėjimo aikštelės betonavimas 2 laipt.
29. Mokyklos g.10 06 1276,57 Šiukšlių išnešimas, išvežimas
30. Kosmonautų g.18 06 4342,44 Įėjimo aikštelių betonavimas 
40. Miškininkų g.8 06 1036,1 Ventiliacinių kaminėlių remontas, kamino tinkavimas
41. Miškininkų g.6 06 1472,84 Stogo remontas
42. Miškininkų g.6 06 1303,6 Laiptų aikštelių betonavimas
43. Chemikų g.92A 

K1
06 1304,22 Laiptų betonavimas

44. Chemikų g.116 06 755,33 Laiptų betonavimas
45. Lietavos g.9 06 878,56 Rūsio pertvaros išardymas, šiukšlių išvežimas 3 laipt.
46. Chemikų g.80 06 1895,65 Laiptų betonavimas 
47. Pirties g. 5, 

Čičinai
06 2069,92 Stogo remonto darbai

48. Kauno g. 44 06 1185,82 Stogelių remontas
49. Miesto ribos 07 6533,47 Paminklinių kryžių restauravimas
50. Žeimių g. 07 2132,83 Plytelių valymas
51. Miesto ribos 07 6679,56 Suoliukų, sūpynių remontas
52. Rupeikio g.5 07 1400,34 Laiptų aikštelių remontas
53. Rupeikio g.5 07 2189,86 Rūsio valymas, šiukšlių išvežimas 4 laipt.
54. Ruklio g.2 07 1298,46 Laiptų aikštelių remontas
55. Ruklio g.4 07 2531,08 Laiptų aikštelių remontas
56. Ruklio g.5 07 2155,93 Laiptų aikštelių remontas
57. Žeimių takas 1 08 2713,3 Laiptų pakopų ir aikštelių remontas
58. Piliakalnio g.6 08 3629,8 Laiptinės stogelių remontas
59. Lietavos g.33 08 1094,93 Stogo remontas 3 laipt.
60. Ruklio g.7 08 1193,57 Laiptinės aikštelių remontas
61. Chemikų g.78 08 1093,76 Laiptinių aikštelių remontas
62. Sodų g.43 08 1628, 98 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
63. Chemikų g.49 08 2616,02 Laiptinių aikštelių remontas
64. Lietavos g.47 08 2417,91 Laiptinių aikštelių remontas
65. Žalioji g.6 09 1318,05 Langų grotelių išmatavimas, gamyba, montavimas 2-3 laipt.
66. Žalioji g.6 09 3353,69 Laiptinių aikštelių ir pamatų tinko remontas
67. Kosmonautų g.6 09 1508,74 Rūsio durų gamyba, montavimas 3 laipt.
68. Chemikų g.25 09 1928,93 Stogo remontas
69. Žalioji g.8 09 3361,48 Nuogrindos ir laiptų aikštelių betonavimas, pamatų tinko re-

montas
70. Chemikų g.15 09 2562,42 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
71. Jonavos šilumos 

tinklai, Rukla
10 23568,02 Stogo remontas

72. Žeimių g. 10 1507,95 Gerbūvio darbai
73. Kauno g. 44 10 641,58 Metalinių durų atnaujinimas
74. Vilties g.26 10 9940,36 Laiptinių ir rūsio durų keitimas laipt.
75. P.Vaičiūno g.12 10 755,37 Durų remontas 2 laipt.
76. Varnutės g.13 10 997,97 Stogo liuko gamyba, montavimas
77. Lietavos g.7 10 954,72 Stogo liuko gamyba, montavimas
78. Žeimių g. 13 11 1507,87 Priešgaisrinės durys
79. Vytauto g. 2A 11 11048,18 Pėsčiųjų takų remontas
80. Vilties g. 26 11 13446,99 Šarvo durys ir durų montavimo darbai
81. A.Kulviečio g.4 11 840,26 Langų stiklinimas laipt.
82. A.Kulviečio g.13A 11 1126,17 Langų stiklinimas laipt.
83. A.Kulviečio g.5 11 1016,76 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
84. Piliakalnio g.10 11 5134,51 Sienų restauravimas
85. Vasario 16-osios 

g. 17
12 1019,98 Laiptinių durų montavimas

86. Kosmonautų g. 
32

12 2414,00 Angokraščių apdaila

87. Žemaitės g. 6 12 549,29 Laiptinės durų montavimas
88. P.Vaičiūno g.12 12 1355,34 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
89. Kosmonautų g.11 12 1481,85 Laiptinių grindų betonavimas
90. P.Vaičiūno g.2b 12 1213,6 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
91. Lietavos g.41 12 1845,2 Langų stiklinimas, rėmų remontas laipt.
92. P.Vaičiūno g.10 12 1361,53 Stogelių tinklavimas 1-2 laipt.

Sudarė: techninės priežiūros ir remonto skyriaus vedėjas Antanas Augūnas
Užs. Nr.10

Edmundas Gedvila
UAB „Jonavos paslaugos" 
direktoriaus pavaduotojas
daugiabučių 
administravimui

Ne NUošAlyJe ir 
stAtybiNiNkAi

Nemažai darbų per metus 
atlieka ir mūsų padalinio staty-
bininkai, vadovaujami skyriaus 
vedėjo Antano Augūno. Tiek 
visus elektros, tiek santechni-
kos darbus aprašyti būtų su-
dėtinga, juolab, kad mūsų dar-
bininkai dirba ir privačiose val-
dose, kurių adresai neskelbtini. 
Daug padaryta smulkių darbų, 
apie kuriuos galima pasiteirau-
ti, kaip ne kartą minėjau, 4 ka-
binete. Galime tik pasidžiaug-
ti turėdami aukštos kvalifika-
cijos stalius, dažytojus, stog-
dengius. Šiame padalinyje dar-
buojasi dažytojas brigadininkas 
Gediminas Briedis, dažytojas 
Fachradinas Umudovas, staliai 
- Aleksandras Rybakovas, Sta-
nislovas Vainauskas, Sigitas 
Paulauskas, Saulius Mockaitis, 
stogdengiai-statybininkai Arvy-
das Naujokas, Valdas Noreika.

Mes džiaugiamės turėda-
mi savo kolektyve atsakingai 
ir nuoširdžiai dirbančius kvalifi-
kuotus darbininkus.

šaunuoliai (smegenų 
centras)

Daugiabučių namų adminis-
travimą, o dabar ir renovavimą 
vykdo daugiabučių namų admi-
nistravimo padalinys, kuriam 
vadovauja šio skyriaus vedėjas 
Vytautas Stalioraitis. Tai mūsų 
garsusis 4 kabinetas, kuria-
me kaupiama ir saugoma infor-
macija apie daugiabučių namų 
techninę būklę, komunikacijų 
padėtį, apie atliktus bei planuo-
jamus darbus daugiabučiuose. 
Čia galima surasti ir gauti infor-
maciją apie kaupiamąsias sąs-
kaitas, pateikti pasiūlymus. Iki 
šių metų kovo pabaigos gau-
ti lapus ir užpildyti paraišką dėl 
daugiabučio renovacijos.

Šiuo metu šio padalinio dar-
buotojai užsiima ir renovacijos 
klausimais. Per 5 bendro dar-
bo metus galiu tik pasidžiaug-
ti, kad jiems išsprendžiama 
bet kokia problema, o kredo – 
darbo kokybė, operatyvumas 
bei žinių troškimas. Tiktai la-
bai geru žodžiu galima paminė-
ti skyriaus vedėją Vytautą Sta-
lioraitį, vadybininkus – Kęstu-
tį Miliuką, Mindaugą Stanišaus-
ką, Valentiną Bulatovą, Danutę 
Bulatovienę.

Vieningai ir nuosekliai dir-
bantis, nors ir mažas kolekty-
vas, gali kalnus nuversti. Tuo 
ne kartą galėjau įsitikinti per 
savo gyvenimo ir darbo prak-
tiką.

informaciJa

Informuoju, kad daugiabu-
čiams - Kęstučio g. 16A, Sodų 
g. 37A, Vilniaus g.31, Vasario 
16-osios g.13, Lietavos g.21 - 
per Centrinę pirkimų organiza-
ciją paskelbtas projektuotojo ir 
rangovo konkursas.

Planuojama, kad apie šių 
metų gegužės mėnesį prasidės 
šių namų renovacija.

Taip pat gautas patvirtinimas, 
kad daugiabučiams - Lietavos 
g. 27 ir Kosmonautų g. 16 – 

bus suteikiamas kreditas. Gy-
ventojus prašau domėtis bei teik-
ti kolektyvinius pasiūlymus in-
vesticinio projekto ribose.

Kiti anksčiau paminėti dau-
giabučiai, sutikę dalyvauti reno-
vacijoje, yra nagrinėjami Viešų-
jų investicijų plėtros agentūroje 
(banke) dėl kredito suteikimo.

nemalonu nei rašyti, 
Nei skAityti

Jau trečias dešimtmetis, 
kaip valdžioje sėdintys dile-
tantai negali suvaldyti valsty-
bės institucijų, nesupranta, kaip 
administruoti valstybę, nesilen-
kiantys protui ir sugebėjimams 
(šiuos visaip naikina, nes bijo 
prarasti kėdę), užtat besilanks-
tantys prieš bet kokį neva „nu-
kentėjusį“ bei skystaprotį, nes 
net nesupranta, kad kalba su 
apgaviku arba dėl vienų ar kitų 
priežasčių nepakaltinamu as-
meniu. 

Ištvirkimo arba silpnaprotys-
tės siautulys užvaldė visas sfe-
ras, tarp jų ir tokią smulkią kaip 
atsiskaitymas už komunalines 
paslaugas. Kuo toliau, tuo gra-
žiau. Nemano reikalingu mokė-
ti (nors aktyviai naudojasi) nei 
piliečiai, nei Savivaldybė. Da-
lis, dar išlikusių sąžiningų, ati-
duoda paskutinius grašius, be 
kita ko, paslėpta forma ir už 
tuos, kurie nemoka (keliamos 
paslaugų, šilumos, vandens ir 
t.t. kainos). Skolininkus, kaip ir 
bedarbius (pastarųjų dalis dar-
bo rinkoje jau dalyvauti nega-
li – susidėvėję), galima skirsty-
ti į tam tikras grupes: chroniški, 
kuriems nusispjaut į skolas ar 
kitus įsipareigojimus, „nacha-
lai“ (šis taiklesnis, lietuviškas 
atitikmuo – akiplėšos ar įžūlūs 
žmonės – per švelnus), kurie 
naudojasi chaosu teisinėje sis-
temoje ir nemoka, bei žmonės, 
papuolę į bėdą ir besistengian-
tys iš jos išlipti.

Per 2013 metus kreiptasi į 
Teismą dėl 21 šeimos iškeldi-
nimo iš užimamų gyvenamų-
jų patalpų. Savivaldybės būsto 
nuomininkams dėl skolų už ko-
munalines paslaugas asmeniš-
kai įteikta 20 įspėjimų Jonavoje 
ir 35 įspėjimai Rukloje dėl gali-
mo iškeldinimo iš buto.

Deja, tenka pastebėti, kad 
2013 m. gruodžio 31 d. duo-
menimis gyventojų skolos už 
komunalines paslaugas suda-

2013 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis gyVentoJų 
skolos už komunalines 

Paslaugas sudarė 16 
mln. 414 tūkst. 22 lt. 
iš Jų skolos akcinei 
beNdroVei „JoNAVos 
šilumos tinklai“ – 10 
mln. 365 tūkst. 288 lt 
(su Priskaitymu už 12 
mėn., be Priskaitymo 
– 6 mln. 808 tūkst. 950 
lt). uždaraJai akcinei 
beNdroVei „JoNAVos 
VANdeNys“ skolos 

siekia 1 mln. 350 tūkst. 
825 lt. uždaraJai 

akcinei bendroVei 
„JoNAVos pAslAUgos“ 
– 3 mln. 49 tūkst. 562 

lt. už kitas Paslaugas 
(teleViziJa, renoVaciJa, 

skolA sAViVAldybei, 
kauPiamosios sąskaitos 
ir kt.) – 1 mln. 648 tūkst. 

347 lt.
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uab „Jonavos paslaugos“: mes jais didžiuojamės
2013 metų geriausieji iš geriausiųjų

RAMŪNAS BLIUVAS
Motoristas - remontininkas

VLADIMIRAS 
KARPUŠENKO
Santechnikas - suvirintojas

SAULIUS KLIBAVIČIUS
Vairuotojas

ALGIS LUINYS
Šaltkalvis - santechnikas

KAZIMIERAS 
MIKALAUSKAS
Vairuotojas

VIRGINIJA MONTVILIENĖ
Dispečerė

JUSTINAS PAPLAUSKAS
Vadybininkas santechnikos 
remontui

ROMUALDAS RAGAUSKAS
Vairuotojas

RASA SAMUOLIENĖ
Kasininkė

RŪTENIS ŠERYS
Teisės ir bendrųjų reikalų 
skyriaus vedėjas

uab „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administravimo padalinio 2013 m. darbų ataskaita.

rė 16 mln. 414 tūkst. 22 Lt. Iš 
jų skolos akcinei bendrovei „Jo-
navos šilumos tinklai“ – 10 mln. 
365 tūkst. 288 Lt (su priskaity-
mu už 12 mėn., be priskaitymo 
– 6 mln. 808 tūkst. 950 Lt). Už-
darajai akcinei bendrovei „Jo-
navos vandenys“ skolos sie-
kia 1 mln. 350 tūkst. 825 Lt. Už-
darajai akcinei bendrovei „Jo-
navos paslaugos“ – 3 mln. 49 
tūkst. 562 Lt. Už kitas paslau-
gas (televizija, renovacija, sko-
la Savivaldybei, kaupiamosios 
sąskaitos ir kt.) – 1 mln. 648 
tūkst. 347 Lt.

Šimtai gyventojų paduoda-
mi į Teismą dėl skolų išieškoji-
mo: nuo 1 iki 10 kartų tų pačių 
butų savininkai arba Savivaldy-
bės būsto nuomininkai, tačiau 
nesureguliuota teisinė sistema 
apčiuopiamų rezultatų neduo-

da, išskyrus, kad mūsų įmonės 
juridinis skyrius nenuilstamai 
pluša bei teismai turi aibes dar-
bo, su kuo mes teisėjus galime 
tik pasveikinti.

Be čia paminėtų fantastiškų 
skaičių, UAB „Jonavos paslau-
gos“ turi kitą įsisenėjusią bėdą. 
Tai Savivaldybei nuosavybės 
teise priklausantys butai. Buvę 
savivaldybės merai, adminis-

tracijos vadovai ne tik kad ne-
siteikė, kaip priklauso papras-
tam mirtingajam buto savinin-
kui, sumokėti skolų už prasi-
skolinusius nuomininkus, bet 
ir nesiteikia mokėti už tuščius 
municipalinius butus (šiluma, 
apšvietimas ir t.t.), kurie stovi 
nenaudojami dešimtmečiais. 
Savivaldybės skola aptarnau-
jančioms įmonėms sudaro 2 
mln. 512 tūkst. 262 Lt: „Jona-
vos paslaugoms“ – 598 tūkst. 
862 Lt; „Jonavos vandenims“ – 
284 tūkst. 550 Lt, „Jonavos ši-
lumos tinklams“ – 1 mln. 628 
tūkst. 850 Lt.

Kada savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojai pradės 
jausti atsakomybę tiek skirda-
mi butus, tiek juos prižiūrėda-
mi, kaip ir kada pagaliau baigs 
keliaklupsčiauti prieš prasigė-

rusius bei apsileidusius pilie-
čius? Manau, tada ir padoriems 
žmonėms būtų lengviau ir pato-
giau gyventi: atsirastų galimy-
bė mažinti įkainius už komuna-
linius patarnavimus visiems gy-
ventojams.

Per praėjusius metus „Jona-
vos paslaugų“ sekretoriate už-
registruota 694 gauti raštai iš 
gyventojų ir 1569 iš įmonių. Iš-
siųsta 2149 registruoti raštai.

Nuo 2013-ųjų pradžios pa-
gal sutartį su UAB „Creditin-
fo Lietuva“ pradėjome dirbti su 
SAIS (skolininkų administravi-
mo sistema). Pagal CREDITIN-
FO pateiktą ataskaitą ši pre-
vencinė skolų išieškojimo prie-
monė davė teigiamą rezultatą. 

Per 2013 metus SAIS siste-
mos skolininkai sumokėjo 558 
tūkst. 703 Lt. Prieš teikiant duo-

menis apie asmens skolą, yra 
įspėjama raštu. 2014 m. sau-
sio 1 d. SAIS sistemoje yra 
pateikta 500 skolininkų dėl jų 
turimų 4 mln. 643 tūkst. 837 
Lt skolų, tarp jų – dvi įmonės. 
Šiems asmenims ir įmonėms, 
užregistruotiems sistemoje, 
užsidaro keliai, kaip nepatiki-
miems, gauti kreditus.

Teisės ir bendrųjų reikalų 
skyriaus veikloje aktyviai ir kva-
lifikuotai dirba skyriaus vedėjas 
Rūtenis Šerys, juristė Virginija 
Bernotienė, teisininkė Evelina 
Šimanskienė, skolų išieškoji-
mo vyriausioji specialistė Rasa 
Laurinavičienė, sekretorė-ka-
drų inspektorė Alvira Gobienė, 
saugos darbe specialistė Dalia 
Macelienė, gyventojų apskaiti-
ninkė Janina Murinienė, vady-
bininkė tiekimui Elona Kučienė.

saViValdybės skola 
aPtarnauJančioms 
Įmonėms sudaro 2 

mln. 512 tūkst. 262 lt: 
„JonaVos Paslaugoms“ 

– 598 tūkst. 862 lt; 
„JonaVos Vandenims“ 

– 284 tūkst. 550 lt, 
„JonaVos šilumos 

tinklams“ – 1 mln. 628 
tūkst. 850 lt.

UAb „Joneda“ 
siūlo pirkti:

• butus:
vieno kamb. – 4 butus (nuo 
13 000 iki 45 000 Lt)
dviejų kamb. – 11 butų (nuo 
20 000 iki 75 000 Lt)
trijų kamb. – 10 butų (nuo 25 
000 iki 80 000 Lt)
keturių kamb. - 2 butus (nuo 
60 000 iki 80 000 Lt)
• namus - 5 (nuo 85 000 iki 
780 000 Lt)
• sodybas – 4 (nuo 40 000 
iki 120 000 Lt)

• sodus – 9 (nuo 25 000 iki 
60 000 Lt)
• sklypus – 16 (nuo 15 000 
iki 180 000 Lt)
• komercinės paskirties 
pastatus – 2 (nuo 130 000 
iki 700 000 Lt)
Išsami inf. tel.: 54607, 
8-655 54404; 8-612 11896, 

www.joneda.lt, 
nt@joneda.lt

UAB “Joneda” 
nekilnojamojo  

turto vadybininkes
.

Rita Samardokienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.

LAISVOS DARBO VIETOS
2014-02-14 duomenimis

orokavine@gmail.com
Elektromontuotojas 
Mob. 8 614 80151, 
ligita.miscikiene@zilinskis.com
Gamybos darbuotojas (sausų 
pusryčių gamyba) 
Tel. 8 37 338211, 
pusryciai@granex.lt
Mėsos išpjaustytojas (2014-02-
19 14 val. atvykti į darbo biržą) 
Tel. 8 347 77236
Pagalbinis sandėlio darbinin-
kas Tel. nenurodytas, info@bpp.lt
Siuvėjas (darbas universaliomis 
siuvimo mašinomis) Mob. 8 656 
50475, namutekstile@takas.lt
Siuvėjas (darbas operacijomis) 
Mob. 8 610 01177, 
teralita@teralita.lt
Siuvėjas (darbas Kaune, į darbą 
\iš darbo vežame įmonės trans-
portu) Tel. 8 615 24624
Siuvimo mašinų remontininkas 
Mob. 8 610 01177, 
kestas@teralita.lt
Stalius staklininkas 

Mob. 8 693 05467, 
apskaita@impexhouse.com
Stalius staklininkas - frezuoto-
jas Tel. 8 349 59214, 
personalas@baldaijums.lt
Šaltkalvis suvirintojas 
Mob. 8 687 21336
personalas@fpifurniture.eu
Technologinės įrangos remon-
tininkas (medienos staklių elek-
trinės dalies remontas) 
Mob. 8 614 72631, 
apskaita@medienosstakles.lt
Vairuotojas b, c, e kat. 
Mob. 8 675 71014, 
eurotrans@inbox.lt
Virėjas  Mob. 8 618 77560, 
orokavine@gmail.com
Smulkesnės informacijos galima 
teirautis darbo dienomis telefo-
nu 30588

Kauno teritorinės darbo  
biržos Jonavos skyriaus  

informacija
Naujausią darbo biržos infor-
maciją apie laisvas darbo vie-
tas kas savaitę rasite interneto 
svetainėje www.joneda.lt

Atkelta iš 3 psl.

darbo rinkos situaciJa 
raJono seniūniJose 

VAsArio 1 d.
 
Bedarbių procentas 
rajono seniūnijose: 
Ruklos seniūnijoje - 
24,8  proc. (24,2 proc) 
Upninkų seniūnijoje - 
23,5 proc. (22,9 proc.) 
Šilų seniūnijoje - 
23,4 proc. (23,9 proc.) 
Dumsių seniūnijoje - 
14,5 proc. (13,8 proc.) 
Žeimių seniūnijoje - 
15,3 proc. (14,8 proc.) 
Kulvos seniūnijoje - 
17,5 proc. (16,8 proc.) 
Bukonių seniūnijoje - 
15,2 proc. (15,4 proc.) 
Užusalių seniūnijoje - 
12,3 proc. (11,6 proc) 
Jonavos seniūnijoje - 
12,0 proc. (11,8 proc).

Pastaba: skliausteliuose 
pateikta informacija buvusi 
prieš mėnesį 
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Kas? Kur? Kada?

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Jonalaukio g. 16
Tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

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

mob. 8 617 46151

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

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

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

    

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

žieminės Padangos
tePalų keitimas nemokamai (perkant alyvą ir 

filtrą pas mus)

Perku senovinius baldus: 
vienadures ir dvidures spin-
tas, kaimiškus stalus, apva-
lius stalus, skrynias, suolus, 
suolus su atlošu, kėdes.
Tel. 8-677 32232 
restauravimostilius@gmail.com

Vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms...
Lengvojo automobilio nuoma.
Krovinių pervežimas su prieka-
ba (su tentu: ilgis – 3 m, plotis - 
1,5 m, aukštis – 1,8 m)

uab modesta
mikroautobuso nuoma

• Išvykoms
• Ekskursijoms
• Įvairioms progoms

Mob. tel.: +370 643 51110, +370 603 10105 
El. p. modesta15@gmail.com

{

Mes galime atlikti įvairius statybos darbus
nuo statinių įrengimo iki raktų pateikimo:

• Bendri statybos darbai
• Žemės darbai
• Statybinių konstrukcijų statybos 
ir montavimo darbai
• Pamatų įrengimo darbai
• Lauko vandentiekio, nuotekų tinklų 
tiesimas
• Grindų betonavimas
• Pramoninis betonavimas
• Press-betonavimas
• Mūro darbai
• Langų ir durų bei jų konstrukcijų 
įrengimas
• Įvairūs vidaus ir išorės apdailos 
darbai
• Komunikacijų tiesimas (inžinerinių 
tinklų montavimas)

• Trinkelių klojimo darbai
• Tvorų ir jų elementų įrengimas, 
statymas
• Apšiltinimo darbai
• Stogų dengimo darbai
• Technikos nuoma

www.statybos-modesta.lt
Tel.: +370 603 10105
Tel.: +370 677 45566
Tel.: +370 643 51110

Kompiuterių prekyba ir remontas, spausdintuvų dažo-
mųjų miltelių pildymas, įmonių aptarnavimas.

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

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

Reikalinga 
kirpėja.

Tel. 8-601 09477

PERVEŽU KROVINIUS LIETUVOJE.
PERKRAUSTYMO PASLAUGOS  

(su krovikais).
Tel. 8-678 25799

Malkos
Parduodu įvairių rūšių 

skaldytas ir 3 m rąsteliais.
Atvežame tvarkingai 

krautas.
Tel. 8 680 91919

mažoJoJe salėJe (kultūros centras)

M. K. Čiurlionio kvarteto ir solistės Juditos Leitaitės (me-
cosopranas) koncertas. Programoje „Gražiausia muzika iš kino 
filmų". Vasario 19 d.18 val. 

JonaVos krašto muzieJuJe

Jonaviečio dailininko Aidaro Merkevičiaus personalinės 
tapybos darbų paroda (Dailės skyrius). Paroda veiks iki 28 d. 

Liaudies menininkės, dailininkės animalistės Stasės Sa-
mulevičienės kūrybos darbų paroda „Žaislai su šypsena“ 
(Etnografijos skyrius). Paroda veiks iki 28 d.

Rajono tautodailininkų, medžio drožėjų kūrybos darbų 
paroda (Istorijos skyrius). Paroda veiks iki 28 d.

Vasario 27 d. 16 val. Tautodailininko, medžio drožėjo Lion-
gino Sabaliausko kūrybos darbų parodos atidarymas (Istori-
jos skyrius). 

edukaciniai užsiėmimai

„Pasidaryk Užgavėnių kaukę“ visą vasario mėnesį (Etno-
grafijos skyrius), kreiptis į edukatorę Ramunę Rugienę (tel. 8 349 
51446).

lll

KOVO 4 –ąją - UŽGAVĖNĖS
17 val. - triukšmingos persirengėlių eitynės miesto gatvėmis. 

(16.45 visi žiemos gąsdintojai laukiami aikštelėje priešais Kultū-
ros centrą)

 
17.30 val.- siautulingas žiemos išvarymas Ramybės skvere: 

varžytuvės ir smagios tunciavonės su kapela SADŪNAI

Vienas žinomiausių čigonų kolektyvų Baltijos šalyse „Sare 
Roma” ir šio projekto prodiuseris, legendinės grupės „Hiperbo-
lė” įkūrėjas Viktoras Prapras sukūrė naują muzikinį spektaklį 
„Čigonų baronas”. Šis muzikinis projektas 2013 ųjų rugpjūtį 
Švedijoje vykusiame tarptautiniame „Čigonų muzikos” festiva-
lyje laimėjo „GRAND PRIX”. Tai dainos ir šokio „fiesta”, kurioje 
skamba gražiausi pasauliniai kūriniai, atliekami lietuviškai kar-
tu su atlikėjais iš Latvijos. Spektaklyje spalvinga scenografija, 
specefektai, 40 komplektų sceninių rūbų. 

Kolektyvas savo išskirtinumu jau yra pavergęs gerbėjų šir-
dis Rusijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Tiki-
mės, kad šis reginys ir jums sukurs neišdildomus įspūdžius ir 
gerą nuotaiką. 

„Čigonų baronas“ Jonavos kultūros centre – kovo 6 d. 
18 val. Bilietų kaina 30-35 Lt. 

reklamą „Jonedos“ laikraštyje perskaito apie 45 000 skaitytojų, 
potencialių jūsų paslaugų vartotojų bei užsakovų. 

o kas pastebi  
Jūsų reklamą?
siekdamas tikslo Pasirink  
tinkamiausią sklaidos Priemonę
tel. 8-685 25658, el.P. info@Joneda.lt

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887


