
Spalio 1 –ąją, Tarptautinę 
muzikos dieną, šalies kultū-
ros centrai, tarp jų ir Jonavos, 
surengė pilietinę akciją - tylų-
jį koncertą „Būti ar nebūti". Tyla 
į žiūrovus prabilo moterų cho-
ras „Guoba" ir jungtinė kultū-
ros darbuotojų kapelija. Akci-
ja buvo bandyta įspėti valdžią, 
kad taip tylomis gali praeiti ir 
2014 m. Lietuvos dainų šven-
tė. Be to, bandyta solidariai at-
kreipti dėmesį į šalyje vyraujan-
čią socialinę nelygybę, kurios 

aukomis kultūros darbuotojai 
jaučiasi tapę.

„Nors visi šalies aukščiausi 
politikai ir valdžios atstovai tiki-
na, kad kultūra yra prioritetinė 
šalies sritis, tačiau vis nesiryž-

ta vykdyti savo įsipareigojimų ir 
pažadų bent iš dalies padidin-
ti kultūros darbuotojų atlygini-
mus. Per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį kultūros centrų 

darbuotojų vidutinis darbo už-
mokesti pakilo tik 3,5 procento, 
kai tuo tarpu švietimo sistemo-
je augimo pokytis sudaro net 
90 procentų. Nesikeičiant situ-

acijai, kultūros darbuotojo vieta 
tampa nekonkurencinga, prak-
tiškai į šią sistemą nebeatei-
na jauni žmonės, tad jau grei-
tai gali Lietuvoje nutilti ir cho-
rai, ir orkestrai... Ši mūsų akci-
ja – perspėjimas valdžiai, kuri 
negirdi mandagių ir nerėksmin-
gų mūsų kalbų ir rezoliucijų“, - 
be kita ko sakoma Lietuvos kul-
tūros centrų asociacijos kreipi-
mesi į Lietuvos valdžią, kurį su-
sirinkusiems perskaitė Jonavos 
kultūros centro kultūrinės vei-
klos vadybininkė Kristina Jas-
kūnienė.
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Siekiant įkurti trišalę tary-
bą prie Jonavos rajono savi-
valdybės, rugsėjo 25 dieną 
trylikos jonaviečių delegaci-
ja viešėjo Utenoje, kur stebė-
jo, kaip vyksta prieš penke-
rius metus įsteigtos trišalės 
tarybos prie Utenos savival-
dybės posėdis. 

Jonavos rajono savivaldy-
bei atstovavo meras Mindau-
gas Sinkevičius, vicemeras Vy-
tautas Venckūnas, savivaldy-
bės tarybos nariai - Saulius Ja-
kimavičius, Vladas Sakalaus-
kas ir Edmundas Gedvila, kuris 
kartu atstovavo Jonavos rajono 
verslininkų darbdavių asociaci-
jai, taip pat savivaldybės admi-
nistracijos Strateginio planavi-
mo ir investicijų skyriaus vedė-
ja Lineta Jakimavičienė. Darb-
daviams atstovavo Jolita Pe-
leckienė ir Irena Žotkevičienė iš 
Jonavos verslininkų-darbdavių 
asociacijos bei Edmundas Mu-

lokas iš Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jonavos 
skyriaus.

Taip pat dalyvavo rajono 
sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinės sąjungos pirminin-
kas Artūras Šalaševičius, Jo-
navos darbininkų sąjungos pir-
mininkas Valentinas Dransei-
ka, profesinių sąjungų susivie-
nijimo pirmininkė Birutė Daške-
vičienė ir jos pavaduotojas Juo-
zas Adomaitis.

Vienos dienos viešnagė 
Utenoje suplanuota įgyvendi-
nant Norvegijos finansinio me-
chanizmo Visuotinio deramo 
darbo ir trišalio dialogo skati-
nimo fondo bendrai finansuo-
jamą projektą „Trišalio dialo-
go skatinimas Lietuvoje, Jona-
vos rajone“, kurio tikslas – plė-
toti trišalio dialogo instrumen-
tus, siekiant sustiprinti socialinę 
partnerystę Jonavos rajono sa-
vivaldybės teritorijoje ir įkurti tri-
šalę tarybą prie Jonavos rajono 

savivaldybės.
Trišalės tarybos pagrindi-

nis tikslas - kartu su profesi-
nių sąjungų, darbdavių bei sa-
vivaldybės atstovų pastango-
mis spręsti pačias „aštriausias“ 
miesto problemas. Dažniausiai, 
kaip ir trišalės tarybos prie Ute-
nos savivaldybės atveju, tarybą 
sudaro po tris - darbdavių orga-
nizacijų, savivaldybės ir profe-
sinių sąjungų - atstovus.

Utenos rajono trišalės ta-
rybos pirmininkė Laimutė Ta-
leikienė papasakojo apie pa-
čios tarybos veiklą; Utenos ra-
jono savivaldybės meras Alvy-
das Katinas pabrėžė, kad visi 
turėtų siekti bendrų interesų, o 
ne tik savo tikslų, į tarybą siū-
lyti tik kompetentingus atstovus 
- tik tada darbas bus veiksmin-
gas. A. Katinas pasidžiaugė, 
kad Utenos rajono trišalė tary-
ba tikrai veikia, į jos sprendi-
mus dažnai atsižvelgia Utenos 
rajono savivaldybės tarybos 

nariai, priimdami rajonui svar-
bius sprendimus.

Jonavos rajono savivaldy-
bės meras Mindaugas Sinkevi-
čius teigė, kad yra už konstruk-
tyvų dialogą ir džiaugiasi Jona-
vos profesinių sąjungų iniciaty-
va įkurti trišalę tarybą prie Jo-
navos rajono savivaldybės, pa-
dėkojo uteniškiams už pakvie-
timą apsilankyti Utenoje ir gali-
mybę perimti jų patirtį.

Vėliau trišalei tarybai Ute-
nos rajono savivaldybės Stra-
teginio planavimo ir investicijų 
valdymų skyrius pateikė infor-
maciją apie smulkiojo ir viduti-
nio verslo rėmimą Utenos rajo-
ne, o Savivaldybės gydytoja - 
apie socialinės paramos teiki-
mo politiką Utenos rajono savi-

valdybėje bei perspektyvas.
Tarybos posėdyje viešė-

jęs Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos pirmininkas, Lie-
tuvos Respublikos trišalės tary-
bos narys Artūras Černiauskas 
pristatė Tarptautinės darbo or-
ganizacijos Asociacijų laisvės 
rekomendacijas. Taip pat kartu 
su posėdyje dalyvavusia Lietu-
vos pramonininkų konfederaci-
jos atstove Dovile Baškyte pa-
pasakojo apie LR trišalės tary-
bos darbo patirtį, komitetų ir ko-
misijų prie trišalių tarybų steigi-
mą, jų veiklų kryptis.

Juozas Adomaitis
Jonavos profesinių sąjungų 

susivienijimo
pirmininkės pavaduotojas

trišalės patirties sėmėsi Utenoje

Kultūros darbuotojai protestavo tyla
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Mielieji mokytojai,
Mokytojų dienos proga norime palinkėti vaikiško 

kūrybiškumo, pasakiškos kantrybės, dvasinės ramybės, 
ryškaus tikėjimo ir spalvotos pilnatvės mokslo kely...

Te išsipildo visi Jūsų lūkesčiai!
Kviečiame aplanky-

ti 1-4 klasių mokinių kū-
rybinių darbų parodą „Su 
meile mokytojui“, kuri 
eksponuojama nuo spa-
lio 2 d. Jonavos rajono 
savivaldybės viešosios 
bibliotekos vaikų literatū-
ros skyriuje. 

Jus sveikina Jonavos 
rajono savivaldybės 
pedagoginės 
psichologinės 
tarnybos kolektyvas.
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Edmundas Gedvila
Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos narys

Išspausdinus „Jonedos“ 
laikraštyje straipsnį „Ant sve-
timo sprando į rojų“ („Joneda“ 
Nr. 13 (175), 2013 m. rugsė-
jo 20 – spalio 7 d.), sulaukiau 
nemažai jonaviečių skambu-
čių, tarp jų ir vyro, prisista-
čiusio „Lietuvos ryto“ kores-
pondentu, kuris, kaip pasiro-
dė vėliau, ruošė užsakomą-
jį straipsnį į koncerno „Ache-
mos grupė“ laikraštį (galbūt ir 
savivaldybės, nes rajono her-
bas puošia šio laikraščio pir-
mąjį puslapį?). Labai nemalo-
nu ir primityvu, bet priimtina 
tik Lietuvoje prisistatinėti kuo 
tik nori – ekstrasensu, eksper-
tu, žiniuoniu, korespondentu, 
žurnalistu – tik manyčiau reik-
tų turėti bent šiek tiek savigar-
bos. Iš jo rašinio sužinojome, 
kas čia tokie „konkurentai“. 

Apie AB „Achema“ ir jos 
įtaką savivaldybei kalbėti gal-
būt ir nereikėtų, nes čia noriu 
pratęsti sveikos konkurencijos 
temą, bet kad žmonėms aiš-
kiau būtų, turiu bent vieną pa-
vyzdį pateikti. Ką mokestine 
išraiška reiškia tik vienas sa-
vivaldybės sprendimas - „per-
kelti“ AB „Achema“ iš miesto 
ribų į kaimą ir t.t.? Manyčiau, 
kenksmingas įprotis išliko ir 
išvešėjo.

Mano anksčiau minėta-
me straipsnyje buvo nurodyta, 
kad mūsų valstybės įstatymų 
leidėjai, kūrėjai bei prižiūrėto-
jai taip juos susuka, kad moka 
gyventojas, o jų dirbtinai su-
kurta „konkurencija“ gula tik 
našta bendrapiliečiams, tun-
kant įvairių firmų gudručiams.

Nelogiška konkurencija tik 
pagilina žmonių nusivylimą 
valdžia bei jos institucijomis, 
kenkia teismų prestižui, nes 
teisėjai privalo vadovautis ko 
ne gaujų užsakytais priešta-
raujančiais įstatymais, užmirš-
tant logiką ir moralę. 

Po rugsėjo 5-ąją įvykusio 
neeilinio rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio, kuriame 
buvo nuspręsta nekeisti dar 
2011-aisiais patvirtinto speci-
aliojo šilumos tiekimo plano, 
Tarybos narius pasiekė per-
spėjimai, grasinimai iš įvairių 
institucijų. Skaitydamas Lie-
tuvos Respublikos konkuren-
cijos tarybos raštą, pasirašy-
tą pavaduojančios pirmininką 
pirmininko pavaduotojos Jū-
ratės Šovienės, supratau, kad 
ši taryba neturi žalio suprati-
mo apie normalią, sveiką kon-
kurenciją. Už tai skirtingų sa-
vininkų degalinėse vienodos 
ir aukštos kainos už benziną, 
skirtingų gamintojų vienodos 
ir kosminės kainos už pieną 
ir jo produktus, už bet ką. Bet 
čia neįžvelgiama pažeidimų. 
Viskas gerai. O čia buvo sura-
šyta visa paskaita savarankiš-
kos rajono saviavldybės tary-
bos nariams. 

Reiktų atkreipti dėmesį, 

kad penki rajono tarybos na-
riai, balsavę už minėto šilu-
mos ūkio specialiojo plano 
keitimą, yra arba buvę patys 
ar per šeimos narius susiję su 
koncernu „Achemos grupė“.

Kadangi, kaip minėjau, 
skundai nuskriejo į įvairias 
institiucijas, Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komi-
sijos pirmininkė Diana Korsa-
kaitė štai ką atsakė ponams 
advokatams iš advokatų kon-
toros LAWIN Lideika, Petraus-
kas, Valiūnas ir partneriai, ats-
tovaujantiems UAB „Geco – 
Agrivest“:

„Primename, jog Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įsta-
tymo (Žin., 2003, Nr.51-2254; 
2007, Nr. 130-5259) 8 straips-
nio 1 dalyje nustatyta, kad sa-
vivaldybės tvarko šilumos ūkį 
pagal savivaldybių tarybų pa-
tvirtintus šilumos ūkio specia-
liuosius planus. To paties įsta-
tymo 9 straipsnyje numatyta, 
kad šilumos tiekimą šilumos 
vartotojams pagal jų porei-
kius patalpoms šildyti, vėdin-
ti ir karštam vandeniui ruošti, 
remdamasi šilumos ūkio spe-
cialiuoju planu, organizuoja 
savivaldybė.

Lietuvos Respublikos vie-
tos savivaldos įstatymo (Žin., 
1994, Nr. 55-1049, 2008, 
Nr.113-4290) 5 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, kad Savival-
dybių funkcijos pagal spren-
dimų priėmimo laisvę skirsto-
mos į savarankiškąsias ir vals-
tybines (valstybės perduotas 
savivaldybėms). Vietos savi-
valdos įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies 1 punkte nustatyta, kad, 
įgyvendindamos savarankiš-
kąsias funkcijas, savivaldybės 
turi Konstitucijos ir įstatymų 
nustatytą sprendimų iniciaty-
vos, jų priėmimo ir įgyvendini-
mo laisvę ir yra atsakingos už 
savarankiškųjų funkcijų atliki-
mą, tačiau, įgyvendinant šias 
funkcijas, savivaldybių veiklą 
saisto įstatymų nustatyti rei-
kalavimai ir tvarka, kuri, kai tai 
numatyta įstatymuose, nusta-
toma ir kituose teisės aktuo-
se. Pažymėtina, kad šilumos 
tiekimo organizavimas yra 
priskiriamas prie savivaldy-
bių savarankiškųjų funkcijų 
(Vietos savivaldos įstatymo 
6 straipsnio 30 dalis).“

„Pabrėžtina, jog teisės ak-
tai Komisijai nesuteikia teisės 
atlikti vietos savivaldos admi-
nistracinę priežiūrą“, - atsaky-
me pabrėžia Valstybinės kai-
nų ir energetikos kontrolės ko-
misijos pirmininkė D. Korsa-
kaitė.

Atsišaukė į milijonus kve-
piančią naudą ir Vyriausybės 
atstovas Kauno apskrityje. Be 
kita ko, šios institucijos „dėka“ 
jonaviečiams teko didinti kai-
ną už techninę priežiūrą, nes 
neįmanoma buvo vykdyti pa-
gal „teisės aktus“ normalių at-
statomųjų darbų daugiabu-
čiuose. Taigi Vyriausybės ats-
tovė susisgribo, kad rajono 
savivaldybės taryba 2011 m. 
kovo 24 d. sprendimu „Dėl Jo-
navos miesto šilumos tiekimo 
specialiojo plano patvirtinimo“ 
liaudiškai kalbant nenuma-
tė pageidavimo kam nors su-
teikti dovanėlę - paeksplotuoti 
akcinę bendrovę „Jonavos ši-
lumos tinklai“. Šiaip kalbant, 
Vyriausybės atstovo koman-
da privalo ne tik skaityti, bet 

tuoj pat reaguoti, jeigu rajo-
no Tarybos sprendimas neati-
tinka teisės aktų. Nuo 2011 m. 
pradžios iki milijonierių skun-
dų - viskas atitiko. Šiandien - 
jau ne. Savo atsiųstame rei-
kalavime Vyriausybės atsto-
vė Alytaus apskrityje atliekan-
ti Vyriausybės atstovo Kau-
no apskrityje funkcijas Jolan-
ta Kručkauskaitė rašo: „reika-
lauju pakeisti Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos 2011 m. 
kovo 24 d. sprendimu Nr. lTS-
82 „Dėl Jonavos miesto šilu-
mos tiekimo specialiojo pla-
no patvirtinimo“ patvirtino Jo-
navos miesto šilumos tiekimo 
specialųjį planą ir šilumos šal-
tinių naudojimo reglamento 
atnaujinimo specialųjį planą, 
panaikinant ribojimą dėl šilu-
mos generavimo šaltinių sta-
tybos (įrengimo) mišraus šilu-
mos tiekimo (konkurencinėje) 
zonoje.“

Susipažinęs su mūsų įsta-
tymų leidėjų grupiniais žaidi-
mais ne gyventojų – valstybi-
nių (savivaldybių) įmonių nau-
dai, manau, kad Vyriausybės 
atstovė pirmoje eilėje, kaip ir 
įstatymų leidėjai, priimdami 
įstatymus, juos traktuodami, 
privalo laikytis moralinių nor-
mų ir loginio mąstymo, žino-
ma, jeigu dar kur nors valdi-
ninkai turi išlaikę „tokią atgy-
veną“.

Kadangi apsišaukusio „Lie-
tuvos ryto“ koresponden-
to Alfredo Žviniaus nuomo-
ne aš postringauju, tai, ma-
tyt, „postringauja“ ir Seimo na-
rys Arvydas Mockus, Seimo 
LSDP frakcijos narys, išrink-
tas Saulės apygardoje Šiau-
liuose DELFI interneto vartuo-
se, garsiai ir viešai kviečian-
tis skelbti moratoriumą pri-
vačioms investicijoms į ši-
lumos ūkį:

„Šiuo metu pagal 2011 m. 
rugsėjo 29 d. priimtas Šilumos 
ūkio įstatymo pataisas savi-

valdybių įmonėms sudarytos 
nevienodos konkurencinės 
sąlygos, palyginus su priva-
čiomis. Situacija išlieka kaž-
kuo panaši į tą, kuri buvo su 
saulės jėgainėmis, prieš soci-
aldemokratams praėjusią žie-
mą panaikinus sąlygas, su-
darytas konservatorių, leidu-
siems privatiems elektros ga-
mintojams pasipelnyti daugu-
mos elektros vartotojų sąskai-
ta.

Tai viena iš pagrindinių 
priežasčių, kodėl šilumos ir 
elektros kainos Lietuvoje ne-
mažėja, o žmonės, ypač žie-
mą, vargsta. Todėl reikėtų 
skubos tvarka sustabdyti nau-
jų šilumos gamintojų, papras-
tai privačių, brovimąsi į savi-
valdybių šilumos ūkius iki Na-
cionalinės šilumos ūkio plė-
tros programos ir savivaldybių 
specialiųjų planų, kurie nusta-
tytų viešojo ir privačių inves-
tuotojų veikimo sąlygas, pa-
tvirtinimo.

Privačių investuotojų lū-
kesčiai nebūtų pažeisti, ka-
dangi tai būtų elementarus Ši-
lumos ūkio įstatymo 8 straips-
nio įgyvendinimas. Dabar pri-
vataus kapitalo skverbimasis 
į savivaldybių šilumos ūkius 
didina šilumos ir elektros kai-
nas ir varo savivaldybių šilu-
mos ūkius į itin keblią finansi-
nę padėtį.

Šilumos ūkio įstatymo 8 
straipsnis aiškiai teigia, kad 
„Valstybės strategijai šilumos 
ūkyje įgyvendinti ir savivaldy-
bių šilumos ūkio specialiuo-
siuose planuose numatytiems 
sprendimams suderinti su na-
cionaliniais energetikos tiks-
lais ūkio ministro teikimu Vy-
riausybė tvirtina šilumos ūkio 
plėtros kryptis. Savivaldybių 
šilumos ūkio specialieji planai 
privalo atitikti valstybės stra-
tegiją, nacionalinius energe-
tikos tikslus bei Vyriausybės 
patvirtintas šilumos ūkio plė-

tros kryptis“.
Todėl dabar reikalingi grei-

ti sprendimai – būtinas priva-
taus kapitalo skverbimosi į 
savivaldybių šilumos ūkius 
moratoriumas, kol įsigalios 
savivaldybių specialieji pla-
nai. Tikslingas šilumos ūkio 
valdymas su jų pagalba padė-
tų žmonėms geriau žinoti šilu-
mos tiekimo sąlygas ir kainas.

Šiaulių miesto šilumos ūkio 
valdymas – iliustracija, kaip 
privačios įmonės, kai joms lei-
džiama tapti šilumos ūkių sa-
vininkėmis, tampa grėsme ne 
tik žmonių gerovei, bet ir sa-
vivaldybių įmonėms, taip pat - 
našta savivaldybėms ir vėlgi – 
gyventojams.“

„Susiklosčiusios situacijos 
Lietuvos šilumos ūkyje mora-
las: kadangi privatiems šilu-
mos tiekėjams sudarytos pa-
lankios sąlygos bankrotinti sa-
vivaldybės įmones, kaip dabar 
vyksta su „Šiaulių energija“, 
privačių investicijų į šilumos 
ūkius moratoriumas yra labai 
reikalingas, ir nedelsiant“, - 
sako, o kai kam – postringau-
ja, Seimo narys A. Mockus.

Didelį susirūpinimą šiuo 
klausimu reiškia sąžiningi Sei-
mo, savivaldybių tarybų na-
riai, tarnautojai. Normalioje 
valstybėje lietuviška konku-
rencija būtų išjuokta, o ją pro-
poguojantys valstybės tarnau-
tojai atsisveikintų su darbu. 
Tik ne pas mus. Rajono tary-
bos nariai ne prieš konkuren-
ciją kaip sąvoką, reiškinį ar 
procesą. Dar kartą kartoju – 
Jonavos rajono savivaldybės 
tarybos nariai už sveiką, logiš-
ką ir garbingą konkurenciją.

O kadangi užsakomojo 
straipsnio autorius Alfredas 
Žvinius, mano manymu, ne-
supranta, kas tai yra įmonės, 
šiuo atveju – AB „Jonavos ši-
lumos tinklai“ komunikacijos, 
bet skaito „Jonedą“, jam as-
meniškai raštu paaiškinu.

Alfredas nusiperka įrangą 
blynams kepti: dujinę ar elek-
trinę viryklę, indus, keptuvę 
ir pradeda kepti blynus po 1 
litą už „štuką“. Ateina lietuviš-
kas „konkurentas“ Edmundas 
su keptuve. Naudojasi viskuo, 
ką Alfredas nusipirkęs, atsine-
ša tik miltų ir keptuvę. Alfre-
das privalo (tokie įstatymai) iš 
Edmundo pirkti blynus po 99 
centus už „štuką“ bei dienos 
pabaigoje jam sumokėti už jo 
blynus visą sumą, nesvarbu, 
ar už tuos blynus gauti pini-
gai. Atostogų metu, kada bly-
nų mažai kas perka, Alfredas 
pats nebekepa blynų, bet juos 
privalo pirkti iš Edmundo ir 
perparduoti už 99 centus. Ne-
užmirškim, kad Edmundas turi 
tik keptuvę ir miltų. Visa kita - 
Alfredo. Taip jie pagal Vyriau-
sybės atstovę ir kitus mūsų 
įstatymų leidėjus bei įstaty-
mų vykdytojus ir konkuruos, 
kol Alfredas subankrutuos. O 
subankrutavus – kas gali pa-
neigti, kad tas pats blynas jau 
nekainuos pusantro lito...

Lietuviškos konkurencijos ypatumai. 
arba kaip broliai lietuviai konkuruoja?

Žvilgsnis

Moratoriumas [lot. mora-
torius – sulaikantis, delsian-
tis]: 1. prievolių vykdymo ter-
minų atidėjimas; 2. tam ti-
kros veiklos sulaikymas, su-
stabdymas.

Tarptautinių žodžių žody-
nas, Vilnius, 2013.
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Šį pavasarį AB „Jona-
vos šilumos tinklai“ sėkmin-
gai įgyvendino 2012 m. spa-
lio mėnesį pradėtą projektą 
„Naujo medienos kurą nau-
dojančio katilo statyba Gire-
lės katilinėje“: pradėjo veikti 
10 MW galios biokuro katilas.

Į projektą investuota 10,6 
mln. litų, 4,1 mln. Lt - iš Euro-
pos Sąjungos 2007–2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiks-
mų programos pagal priemo-
nę „Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas energi-
jos gamybai“. Šis projektas pri-
sideda prie pagrindinių Naci-
onalinės energetikos strategi-
jos tikslų įgyvendinimo: didin-
ti energetinę nepriklausomybę 
nuo importuojamų dujų, energi-
jos gamybai taikyti vietinį kurą, 
mažinti šilumos energijos kai-
nas vartotojams.

Katilinės pastate sumon-
tuotas modernus UAB „Eners-
tena“ gamybos vandens šildy-
mo katilas, kūrenamas bioku-
ru. Planuojama, kad katilas 
dirbs ištisus metus ir paga-
mins apie 80 000 MWh šilu-
mos. Naujuoju įrenginiu iš at-
sinaujinančių energijos išteklių 
bus pagaminama iki 50 proc. 
Jonavos miesto vartotojams 
reikalingos šilumos energijos. 
Nešildymo sezono metu karš-
tas vanduo jonaviečiams jau 
buvo ruošiamas iš „žaliosios“ 
šilumos. 

Katilas veikia kartu su 5 MW 
galios kondensaciniu ekono-
maizeriu, kuriame papildomai 
paimama šilumos energija iš 
dūmų, prieš išmetant juos į ka-
miną. Kondensacinis ekono-
maizeris užtikrina šilumos ga-
mybos proceso ekologiškumą 
ir itin efektyviai panaudoja iš-
einančių dūmų šilumą. Iš kon-
densacinio ekonomaizerio išei-
nančių dūmų temperatūra ne-
viršija 60oC. Vien jame šilu-
mos energijos bus gaminama 

iki 20 000 MWh per metus. Dalį 
brangių ir šiltnamio efektą su-
keliančių gamtinių dujų, kurios 
iki naujojo katilo paleidimo kuro 
balanse sudarė 99,5 proc., pa-
keitė atsinaujinantis biokuras: 
medienos skiedros, pjuvenos, 
kita smulkinta mediena. 

Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba š. m. liepos 31 d. 
sprendimu nustatė naujas cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos 
kainos dedamąsias, kuriose 
įvertintas technologijai naudo-
jamo kuro struktūros pasikeiti-
mas. Biokuro dalis kuro struk-
tūroje sudaro 32,0 proc., šiau-
dai - 0,5 proc., o gamtinių dujų 
dalis sumažėjo nuo 99,5 proc. 
iki 67,5 proc. Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisi-
ja pritarė savivaldybės Tarybos 
nustatytoms šilumos kainos 
dedamosioms, įsigaliojusioms 
nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

„Mūsų siekis - tiekti pigiau-
sią šilumą“, - ne vieną kartą tai 
yra akcentavęs Jonavos rajo-
no savivaldybės meras Min-
daugas Sinkevičius. Pasak ra-
jono vadovo, patvirtinus šilu-
mos ūkio strategiją, svarbiau-
sia yra daugiabučių namų at-
naujinimas, susidėvėjusių tra-
sų keitimas (keičiant jų diame-
trus) ir šilumos gamybos kei-

timas, pereinant nuo dujų prie 
biokuro.

Dėl nuolatinio ir drastiško 
importuojamų gamtinių dujų 
brangimo Jonavoje šilumos kai-
na šių metų gegužę buvo paki-
lusi iki 28,18 ct/kWh (su PVM – 
30,72 ct/kWh). Tai - didžiausia 
centralizuotai tiekiamos šilu-
mos energijos kaina per 2011–
2013 metus. 

Įgyvendinus biokuro kati-
lo statybos projektą ir įvertinus 
kainoje kuro struktūros pasikei-
timą, rugsėjo mėnesiui suskai-
čiuota šilumos 1 kWh kaina – 
22,47 ct/kWh be PVM. Palyginti 
su rugpjūčio kaina (ji skaičiuo-
ta vadovaujantis ankstesnėmis 
šilumos kainos dedamosiomis), 
šilumos energija atpigo 14,0 
proc. Tad, palyginus mūsų tie-
kiamos šilumos kainą su šilu-
mos kainomis kituose Lietuvos 
miestuose, pakylame iš 31 vie-
tos į 20, šilumos kaina aplenk-
dami didžiųjų miestų – Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos - ši-
lumos energijos tiekėjus.

2012-2013 m. šildymo se-
zono pradžioje jonaviečiams ši-
lumos energijos kilovatvalan-
dė kainavo 27,67 ct/kWh be 
PVM. Šių metų šildymo sezo-
no pradžiai – spalio mėnesiui 
– apskaičiuota šilumos kaina - 

22,29 ct/kWh be PVM. Palygin-
ti su praėjusių metų spalio mė-
nesiu, šilumos kaina sumažėjo 
5,38 ct už kilovatvalandę arba 
19,4 proc.: pernai spalio mė-
nesį išlaidos 1 kv. m šildyti su-
darė 2,02 Lt/kv. m, šiemet, spa-
lio mėnesį esant toms pačioms 
oro sąlygoms, tektų mokėti 
1,63 Lt už kv. metrą ploto. Taigi 
standartinio 60 kv. m ploto buto 
nerenovuotame daugiabutyje 
savininkas už šildymą sumokės 
23,40 Lt mažiau negu mokė-
jo praėjusių metų spalio mėne-
sį. Šalčiausią – sausio mėnesį 
- tokiam butui šildyti bus sutau-
poma apie 70 litų.

Minėtas projektas - didžiau-
sias bendrovės istorijoje tiek 
savo sudėtingumu, tiek verte. 
Pastačius pirmąjį biokuro katilą, 
darbas tik pradėtas: po Girelės 
katilinės stogu „įsikūrė“ dar du 
biokuro katilai po 5 MW galios 
kiekvienas. Katilai suprojektuoti 
darbui su jau esamu kondensa-
ciniu ekonomaizeriu išeinančių 
dūmų šilumai išnaudoti. 

Vykdomi projektai „Atsinau-
jinančių energijos išteklių pa-
naudojimas šilumos gamybai 
Jonavos mieste“ finansuoja-
mi Klimato kaitos specialiosios 

programos lėšomis. Jas admi-
nistruoja Lietuvos aplinkos ap-
saugos investicijų fondas. Fi-
nansavimo sutartyse numaty-
ta skirti 3,0 mln. litų subsidiją 
šiems projektams įgyvendinti. 
Naujuosius biokuro katilus pla-
nuojama pradėti eksploatuo-
ti jau šių metų lapkričio mėne-
sį. Tuomet biokuro dalis kuro 
struktūroje išaugs iki 80 proc.

Sėkmingai įgyvendinus ki-
tas šilumos ūkio strategijos 
kryptis – daugiabučių renova-
ciją bei susidėvėjusių šilumos 
perdavimo trasų atnaujinimą - 
iki minimumo sumažės gam-
tinių dujų poreikis šilumos ga-
mybai. Šilumos energijos kainą 
dar tikimasi sumažinti nuo 5 
iki 10 proc.

„Esame tikri, kad kelias, ku-
riuo žengiame šiandien, padės 
pasiekti pagrindinį rajono politi-
kų ir bendrovės tikslą – užtikrin-
ti, kad mūsų vartotojams tiekia-
ma šiluma būtų švaresnė, ko-
kybiška ir pigesnė“, - sakė ben-
drovės direktorius Alfredas Sa-
dzevičius.

AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ inf.

Užs. Nr. 17

JonaVoJe MažĖJa BŪsto ŠiLdYMo Kaina

Aldona Skaisgirytė

Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba beveik prieš de-
šimt metų – 2004-ųjų sausį 
viena pirmųjų iš šalies savi-
valdybių patvirtino specia-
liojo daugiabučių namų sa-
vininkų bendrijų rėmimo fon-
do nuostatus. Tokie specia-
lieji daugiabučių namų savi-
ninkų bendrijų rėmimo fon-
dai yra nedaugelyje savival-
dybių. Tai negrįžtamoji para-
ma ir didelė paskata daugia-
bučių namų savininkams, no-
rintiems gyventi tvarkingoje, 
gražioje ir saugioje aplinkoje. 

Jonavos rajono specialio-
jo daugiabučių namų savinin-
kų bendrijų rėmimo fondo tary-
bai jau treti metai vadovauja Ta-
rybos narys Alfonsas Meškaus-
kas. 

„Specialiojo fondo lėšų pa-
skirtis, - kaip sakė šio fondo ta-
rybos pirmininkas, - daugiabu-
čių namų savininkų bendrijų 
arba daugiabučių namų savinin-
kų, sudariusių jungtinės veiklos 
sutartis, valdomų pastatų tech-
ninių defektų, kurie kelia grės-
mę namo ar atskirų konstrukci-
jų stabilumui ir žmonių saugu-
mui, likvidavimo daliai padeng-

ti, bet ne daugiau kaip 40 proc. 
išlaidų sumos, taip pat daugia-
bučių namų (ne bendrijų) stogų 
remonto daliniam finansavimui, 
bet ne daugiau kaip 20 proc. iš-
laidų sumos“. Trumpai tariant, 
pagal rėmimo fondo nuostatus, 
stogų remonto daliniam finan-
savimui gali skirti bendrijoms iki 
40 proc., ne bendrijoms – iki 20 
proc. Langų ir lauko durų her-
metizavimui ar keitimui – iki 10 
proc. išlaidų sumos.

Į Savivaldybės paramą gali 
pretenduoti bendrijos, atitin-
kančios Vyriausybės patvirtin-
tas Daugiabučių namų moder-
nizavimo programas bei Vals-
tybės paramos daugiabučiams 
namams modernizuoti teikimo 
ir investicijų projektų energeti-
nio efektyvumo nustatymo tai-
syklių reikalavimams. Parama 
teikiama tik tiems daugiabučių 
namų savininkams ar namų sa-
vininkų bendrijoms, kurios yra 
priėmusios sprendimą kaup-
ti lėšas namo modernizavimui 
ar atskiram tiksliniam remontui. 
Pavyzdžiui, stogo remontui ar 
laiptinių langų keitimui.

Daugiabučių namų bendri-
jų rėmimo specialųjį fondą tvirti-
na rajono savivaldybės taryba. 
Fondo taryba išnagrinėja gau-
tus prašymus ir teikia galutinį 

sprendimą balsuojant svarsto-
mu klausimu. 

Kaip sakė Jonavos rajono 
specialiojo daugiabučių namų 
savininkų bendrijų rėmimo fon-
do tarybos pirmininkas A. Meš-
kauskas, 2012 metais iš šio rė-
mimo fondo lėšų buvo panau-
dota 81 260 litų. Daliniam fi-
nansavimui parama buvo su-
teikta dviem daugiabučių namų 
bendrijoms: A. Kulviečio g. 15 
namo renovacijai – 51944,88 
Lt, Chemikų g. 110 namo sto-
go remontui – 7947 Lt ir trim 
miesto daugiabučių namų sto-
gų remontui – A. Kulviečio g. 7 
– 6198,15 Lt, P. Vaičiūno g. 18 
– 4418,37 Lt ir Lietavos g. 25 – 
10752,29 Lt.

Šių, 2013-ųjų, metų specia-
lųjį daugiabučių namų savinin-
kų bendrijų rėmimo fondą suda-
ro 70 000 Lt. Iki spalio 1 dienos 
panaudota mažiau kaip pusė 
fondo lėšų – 31 082 Lt. Para-
ma suteikta daliniam finansa-
vimui Kosmonautų g. 32 namo 
laiptinių langų keitimui – 1314 
Lt bei stogo remontui A. Kulvie-
čio g. 2 – 6257,28 Lt, A. Kulvie-
čio g. 14 – 6748,76 Lt, A. Kulvie-
čio g. 19 – 6067,12 Lt, Sodų g. 
43 – 9061,34 Lt plius 1633 Lt sa-
vivaldybės butų daliai. 

Pasak rajono savivaldybės 

tarybos nario, šio specialio-
jo fondo tarybos pirmininko A. 
Meškausko, kad šiemet mažai 
gauta prašymų dalinei paramai, 
lėmė keli faktoriai. Vienas jų – 
galbūt aktyviausi namų savinin-
kai jau suskubo pasinaudoti sa-
vivaldybės suteikiama parama, 
kitas – turbūt pagrindinis – gy-
ventojų planus sujaukė būsi-
mos, vos ne visuotinės, namų 
renovacijos propoganda. Savi-
ninkai, turėję užmačių pagerin-
ti namų kokybę, pasinaudojus 
fondo teikiama parama, šian-
dien stovi nežinios kryžkelėje 
- ar jų daugiabutis pateks į re-
novacijos traukinį, ar siūlomam 
renovacijos modeliui pritars 51 
proc. butų savininkų. 

Be to, atkreipia A. Meškaus-
kas, kad fondo parama gali būti 
skiriama besikuriančių daugia-
bučių namų savininkų bendrijų 
registracijai ir dokumentų įfor-
minimui (neviršijant 400 Lt su-
mos). Lėšos pervedamos VĮ 
Registrų centras, notarams ar 
kitoms organizacijoms pagal 
rajono savivaldybei pateiktus fi-
nansinius dokumentus ir namo 
gyventojų iniciatyvinės grupės 
ar administruojančios įmonės 
prašymą.

Užs. Nr. 20

aktyviausi daugiabučių savininkai  
pasinaudojo savivaldybės parama

Specialiojo daugiabučių namų 
savininkų bendrijų rėmimo 
fondo taryba:
 
Alfonsas Meškauskas – fondo 
tarybos pirmininkas, rajono savi-
valdybės tarybos narys;
Audrius Šulga – fondo tarybos 
pirmininko pavaduotojas, rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas;
Jovita Stankevičiūtė – fondo 
tarybos sekretorė, rajono savi-
valdybės administracijos Turto ir 
įmonių valdymo skyriaus vyres-
nioji specialistė;
Nariai:
Rita Latviūnienė – rajono savi-
valdybės tarybos narė;
Edvardas Rinkevičius – rajono 
savivaldybės tarybos narys;
Edmundas Gedvila – rajono sa-
vivaldybės tarybos narys, UAB 
„Jonavos paslaugos“ direktoriaus 
pavaduotojas daugiabučių admi-
nistravimui;
Ignas Stundys – rajono savival-
dybės administracijos Jonavos 
miesto seniūnijos vyresnysis spe-
cialistas;
Danutė Petronienė – rajono sa-
vivaldybės administracijos Finan-
sų ir biudžeto skyriaus vedėja;
Kristina Reicenštein – rajo-
no savivaldybės administracijos 
Teisės skyriaus vyresnioji speci-
alistė;
Valdas Rėklaitis – rajono savi-
valdybės administracijos Remon-
to ir statybos skyriaus vyresnysis 
specialistas;
Nijolė Petrylienė – Chemikų g. 
92c daugiabučio namo savininkų 
bendrijos pirmininkė.
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Sveikata ir grožis

Pataria
Provizorė 
Vida 
Jokimienė

Vis dažniau girdime ir skai-
tome, kad netrukus mus už-
klups gripo epidemija. Pernai 
sirgome visa šeima. Šiemet ne-
sinorėtų pakartoti šio „malonu-
mo“. Priminkite, kaip greitai ir 
efektyviai sustiprinti imuninę 
sistemą.

Padėti savo organizmui – būti-
na. Stiprinti imuninę sistemą, kad 
ši sugebėtų priešintis įvairiems vi-
rusams.

Nesusirgti, kaip ir peršalti, yra 
daug atsargos būdų bei profilakti-
kos priemonių.

„Jonavos vaistinėje“ galite įsi-
gyti paketą vitaminų miltelių for-
ma (Vit. C, folio rūgštis ir gliuko-
zė; 40,0 – 9,70 Lt), kas sustiprintų 
imunitetą ir padėtų pačiam orga-
nizmui suformuoti gynybinius šar-
vus prieš virusines ligas. Milteliai 
vartojami po 1 arbatinį šaukštelį į 
stiklinę virinto atšaldyto vandens. 
Paprasta vartoti, skanu ir svar-
biausia – naudinga organizmui.

Vitaminas C ne tik stiprina at-
sparumą ligoms, bet ir geba išva-
lyti organizmą nuo šlakų. Reko-
menduoju gryną žaliavą be daži-
klių ir konservantų. Tai folio rūgš-
tis su gliukoze miltelių forma su-
augusiems ir vaikams, stiprinanti 
kraują ir imunitetą. Nebrangu, pa-
togu, veiksminga. 

Mamų atsiliepimai teigiami, 
ypač populiarūs „Rozentalio“ pa-
vadinimu. Išgėrus kursą šių vita-
minų, vaikai neserga, žiemą dėl 
peršalimų nepraleidžia pamokų ar 
darželio. Padidėja darbingumas, 
energingumas.

Suaugusieji pripažįsta ir tei-
giamai vertina polivitaminus, ku-
rie jų pačių pavadinti „prisikėli-
mo“ pavadinimu. Šie vitaminai – 
stiprios imuninės sistemos pati-
kimas kalvis, kuris su mūsų orga-
nizmu elgiasi labai profesionaliai.

Vitaminus geriame vieną kar-
tą paroje, tai daugeliui labai pato-
gu. Išgėrus 30 pakelių (rekomen-
duojamas kiekis) žmonės pasijun-
ta žvalesni, stipresni ir darbinges-
ni. „Jonavos vaistinė“ gamina au-
galinę ištrauką imuninei sistemai 
stiprinti ir žmonėms, sergantiems 
įvairiomis ligomis. Prieš vartojant 
būtina pasitarti su vaistininku.

„Jonavos vaistinė“ gamina ir 
specialią profilaktinę vaistažolių 
arbatą. Tai senas receptas, į kurio 
sudėtį įeina daugiau nei 20 pava-
dinimų vaistažolių. Arbata atstato 
jėgas, suteikia gyvybinės energi-
jos, efektyviai veikia esant nervi-
niams sutrikimams. Faktas, kad 
niekas neateina savaime. Bent 
jau nieko gero. Viską reikia pasi-
imti pačiam (Charles Buxton).

Rūpinkimės savimi, mylėkime 
ir saugokime savo sveikatą.

www.jonavosvaistine.visiems.lt.

Spalio 22 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. 18

Auklėjant vaikus dažnai kyla 
klausimų: kaip išlaviruoti mokant 
laikytis ribų, kaip tinkamai rody-
ti dėmesį, pagirti, sudrausminti? 
Tėvystė išties didelis iššūkis, ta-
čiau ne toks neįveikiamas kaip 
gali atrodyti...

Jonavos rajono savivaldybės 
pedagoginės psichologinės tar-
nybos socialinė pedagogė Auksė 
Venckutė – Ivanauskė, logope-
dė Inga Lisovskienė 2013 metų 
balandžio – gegužės mėnesiais 
vykdė 2013 metų Jonavos rajo-
no Socialinių projektų rėmimo fi-
nansuotą socialinį projektą „Kaip 
su meile ir pagarba užauginti vai-
kus“. Programa orientuota į įvai-
raus amžiaus vaikus auginan-
čius/ugdančius tėvus. Įgyvendi-
nant projektą siekta skatinti pozi-
tyvią tėvystę rajone, kuri padėtų 
šeimoje kurti palankią vaiko rai-
dai aplinką bei jo poreikius atitin-
kantį bendravimą.

Viso buvo suorganizuoti 6 su-
sitikimai po 2 valandas. Susitiki-
mų metu naudoti įvairūs moky-
mosi metodai: teorinės medžia-
gos pristatymas, vaizdo siuže-
tų peržiūra bei analizė, diskusi-
ja „Minčių lietus“, darbas grupė-
se bei porose, žaidimai, insceni-
zacijos ir kt.

Užsiėmimų dalyviai įgijo žinių 
apie vaiko raidą skirtingais am-
žiaus tarpsniais, auklėjimo me-
todus. Susipažino su įvairiomis 
tėvystės įgūdžių mokymo krypti-
mis. Mokėsi atpažinti netinkamo 
vaiko elgesio priežastis. Išbandė 
aktyvaus klausymo metodą. Mo-
kėsi įvardinti savo ir vaiko jaus-
mus, suvaldyti juos sudėtingose 
situacijose. Susipažino kaip tin-
kamai paskatinti, pagirti vaikus, 
nustatyti ribas ir taisykles, taikyti 
draudimus vietoje bausmių. Su-
žinojo apie nekonstruktyvių au-
klėjimo būdų žalą.

Pozityvios tėvystės įgūdžiai 
nėra įgimtas gebėjimas. Moko-
mės iš savo sėkmių, klaidų, kitų 
tėvų patirties. Įsiklausymas į vie-
nas kitą, pamaloninimas dėme-

siu, dovanėle, gražiu žodžiu, ap-
sikabinimas, bendri šeimos ritua-
lai kuria šeimos bendrystę ir norą 
džiaugtis kiekviena kartu praleis-
ta diena. Jei puoselėsime šiltus, 

švelnumu ir dėmesiu pagrįstus 
santykius, visos problemos, su-
sijusios su vaikų auklėjimu atro-
dys daug menkesnės ir lengviau 
įveikiamos.

Prisiminkime - vaikai tikrai ne-
pradeda kiekvienos dienos pla-
nuodami, kaip išvesti mus iš pro-
to, jie dažniausiai tik nori būti pa-
stebėti ir suprasti. 

Dėkojame Jonavos lopše-
lio/darželio „Lakštingalėlė“ ben-
druomenei už bendradarbiavimą 
ir sudarytas sąlygas sklandžiai 
įgyvendinti projektą.

Jonavos rajono savivaldybės 
pedagoginės psichologinės 
tarnybos
logopedė Inga Lisovskienė, 
socialinė pedagogė Auksė 
Venckutė-Ivanauskė

Užs. Nr. 19

Kaip su meile ir pagarba užauginti vaikus

„Achemos“ poliklinika
Kviečia Jonavos miesto ir rajono gyventojus nuo 16 

metų amžiaus prisirašyti ir gydytis poliklinikoje. Polikliniko-
je dirba šeimos gydytojai, odontologai ir burnos higienistas, an-
tro lygio specialistai – akių ligų, ausų-nosies-gerklės, darbo me-
dicinos, širdies ligų gydytojai, endokrinologas, ginekologas, uro-
logas, echoskopuotojas. Gydytojo neurologo mokamos paslau-
gos. Atliekami rentgeno, gastrofibroskopiniai, išsamūs laborato-
riniai tyrimai – klinikiniai, biocheminiai, imunologiniai, alergologi-
niai, hormoniniai, vėžio, infekcinių ligų žymenų ir kiti. 

Prisirašiusiems pacientams paslaugos teikiamos nemo-
kamai.

Pas gydytojus galima registruotis tel. 8 349 56701 ir in-
ternetu: www.sergu.lt.
„Achemos“ poliklinikos telefonas informacijai: 8 349 56914. 

Mus rasite ir http://www.achema.lt/Achemos-poliklinika

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963
Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas). 
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354
Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, dantų 
papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel.: 60202,  
8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

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

Pas akių gydytoją pageidautina  
išankstinė registracija tel.:  53021, 8-656 09224

Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną nuo 14 iki 18 val.
Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jonavos  
ligoninės patalpose (Žeimių g. 19, prie rūbinės)

Akių gydytojai dirba: I; II, III, IV.

-25 % -45 % -65 %
KrENTA lApAI, 

Krenta nUoLaidos

Išsamesnė informacija
Soliariumų studija – Grožio 
salonas

Chemikų g. 35 Tel.: 55144; 
mob.8 605 86422

Laukiame Jūsų:
I – VI 9.00 – 20.00
VII – 9.00 – 15.00

naujos lempos!

Šlapimo nelaikymas tampa vis 
dažnesne problema suaugusie-
siems. Urologas, medicinos moks-
lų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas sako, kad kai kurie žmonės 
nedrįsta apie šią problemą pasisa-
kyti gydytojui, kiti šlapimo nutekėji-
mą laiko normaliu reiškiniu.

Kenčia gYVeniMo KoKYBĖ
„Vyresnio amžiaus moteris, ku-

riai netyčia nuteka šlapimas, galvo-
ja, kad taip turi būti dėl senatvinių 
pakitimų, ligų, tačiau moteris, nors 
ir vyresnė, turi šlapintis normaliai,“ – 
sako gydytojas.

Anot D. Skaudicko, turint šią 
problemą, nukenčia gyvenimo ko-
kybė – atsiranda negeras kvapas, 
reikia kažką įsidėti į kelnaites, vilkė-
ti tamsesnį rūbą, dažnai šlapintis, ri-
boti lankymąsi susibūrimuose, o tai 
kenkia gyvenimo kokybei.

MoterYs serga dažniaU
Urologas D. Skaudickas aiš-

kina, kad šlapimo nelaikymas ke-
lis kartus dažniau vargina moteris 
negu vyrus. Jis išskiria dvi pagrin-
dines šlapimo nelaikymo rūšis. Pir-
moji, kai šlapimas nesulaikomas fi-
zinio krūvio metu arba nevalingai 
nuteka čiaudint, kosint, juokiantis, 
keliant sunkų daiktą. Šlapimo nelai-
kymas fizinio krūvio metu gali būti 
susijęs su amžiumi. Susilpnėja ma-
žojo dubens raumenynas, gimda, 
šlapimo pūslė pasislenka į apačią. 
Šlapinimuisi įtakos gali turėti ir įvai-

rios šlapimo takų infekcijos. Neigia-
mai paveikti šlapinimąsi gali ir anks-
čiau negydytas šlapimo pūslės už-
degimas.

Anot gydytojo, šlapimo nelai-
kymas gali atsirasti dėl daug nėš-
tumų, gimdymų, įvairių mažojo du-
bens operacijų. Dėl šių priežasčių 
į apačią pakrenta gimda, šlapimo 
pūslė, išsilygina šlapimo pūslės ka-
klelis, lieka tarpelis, pro kurį išteka 
šlapimas.

ProBLeMą sUKeLia dirgLUMas 
Kita šlapimo nelaikymo rūšis – 

kuomet žmogus šlapinasi dėl dir-
glios šlapimo pūslės. Jį dažnai varo 
šlapintis, nors šlapimo pūslė yra 
tuščia. Žmogus nesuspėja nueiti į 
tualetą ir netyčia pasišlapina. 

D. Skaudickas aiškina, kad dir-
glią šlapimo pūslę gali lemti įvairios 
neurologinės ligos. Urologas mano, 
kad svarbu atkreipti dėmesį į žmo-
gaus psichologinį statusą. „Žmo-
nėms, kurie yra ramūs, gyvenantys 
be streso, dirgli šlapimo pūslė, šla-
pimo nelaikymas būna rečiau. Daž-
niau jis pasitaiko įsitempusiems, ak-
tyviems žmonėms. Kai žmogus dir-
glus, ir jo organų funkcija būna itin 
aktyvi ir dirgli, kraujospūdis būna 
aukštas“, - aiškina D. Skaudickas.

Kada pūslė laikoma dirglia? Gy-
dytojo teigimu, kai šlapinamasi aštuo-
nis ir daugiau kartų per dieną. Norma-
lu, kai 3-4 kartus per dieną. Skysčių 
vartojimas turi šiek tiek įtakos, bet ne-
lemia dvigubai dažnesnio šlapinimosi. 

UroLogas siŪLo oPeraciJą
D. Skaudickas sako, kad šios 

dvi priežastys skirtingai diagnozuo-
jamos ir gydomos. Pastebėjus pir-
muosius simptomus urologas pata-
ria apsilankyti pas gydytoją.

Dirgli šlapimo pūslė gydoma 
vaistais. 

Fizinio krūvio šlapimo nelaiky-
mas dažniausiai gydomas opera-
ciniu būdu. Kai šlapimas nelaiko-
mas dėl pasislinkusių į apačią or-
ganų, atliekama operacija. Urolo-
gas D. Skaudickas, vienas iš ne-
daugelio gydytojų Lietuvoje, kuris 
atlieka modernią TVT-O operaciją. 
Jos metu įdedamas mini tinklelis ir 
pakeliamas šlapimo pūslės kakle-
lis. Operacija nesudėtinga ir efek-
tyvi, atliekama per vieną dieną. 
Kitą dieną pacientas išvyksta sau-
sas į namus.

Šlapimo nelaikymas apsunkina gyvenimą
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Nutukimas – organizmo bū-
sena, arba liga, kai kūne yra 
pernelyg didelis riebalinio audi-
nio kiekis, imantis trukdyti nor-
maliam organizmo funkciona-
vimui. Šiuo metu priimta nutu-
kimą vertinti pagal kūno masės 
indeksą (KMI). Tai dydis, kurį su-
žinome svorį kilogramais padali-
ję iš ūgio, pakelto kvadratu. Jei 
KMI=20–25, kūno svoris norma-
lus, jeigu 25,1–29,9 – antsvoris, 
30 ir daugiau – nutukimas. Didė-
jant KMI, didėja rizika susirgti su 
nutukimu susijusiomis ligomis.

ar nUtUKiMas 
PaVoJingas

Viršsvorį turintys žmonės turi 
daug nutukimą lydinčių susirgi-
mų, tokių kaip padidėjęs kraujos-
pūdis, cholesterolis, jie dažniau 
serga diabetu, infarktu, insultu, 
vėžiu. Didelis nutukimas gali su-
kelti ne tik pavojų sveikatai, bet 
ir gyvybei – nutukimo komplika-
cijų sukeltų mirčių skaičius užima 
antrą vietą po mirčių nuo rūkymo 
sukeltų ligų.

Kas sKatina nUtUKiMą

Tik 1-2 proc. žmonių nutunka 
dėl sutrikusios medžiagų apykai-
tos, dažniausiai nutunkama val-
gant daug riebaus bei saldaus 
maisto ir nepakankamai judant. 

 
KieK Yra nUtUKUsių 

žMonių

Pasaulio sveikatos organiza-
cija (PSO) 1997 metais nutuki-
mą pripažino masine epidemija. 
Dabar Žemėje gyvena daugiau 
nei 2 milijardai nutukusių ar su 
viršsvoriu žmonių, nuo nutukimo 
kenčia kas dešimtas vaikas. Eu-
ropos kovos su nutukimu charti-
joje pažymima, kad antsvoris ir 
nutukimas sudaro vieną iš rim-
čiausių 21 amžiaus iššūkių vi-
suomenės sveikatai PSO Eu-
ropos regione, kuriame nutuki-

mo paplitimas per pastaruosius 
dešimtmečius išaugo tris kar-
tus. Lietuvoje taip pat milžiniš-
kais mastais daugėja nutukusių 
žmonių – per didelę kūno masę 
turi daugiau nei pusė suaugu-
siųjų. 

KaiP geriaU JaUstis

Savaime suprantama, kad 
mūsų išvaizda ir savijauta – pir-
miausia mūsų asmeninis reika-
las, ir tik mes patys galime nu-
spręsti, ar ji mus tenkina (tikriau-
siai iki tos nežymiai peržengia-
mos ribos, kai mus ims kankinti 
nutukimo pasekmės). 

Svarbu, suvokti kad tai – lėti-
nė problema, kuri liks visą gyve-
nimą. Vienintelis būdas išveng-
ti rimtų sveikatos negalavimų – 
kompleksinis gydymas, suside-
dantis iš mitybos įpročių korek-
cijos, fizinio aktyvumo didinimo, 
jeigu būtina ir medikamentinio, 
o atskirais atvejais - ir chirurginio 
gydymo.

Metant svorį rekomenduoja-
mos mažo kaloringumo dietos 
(800–1500 kcal), maistą gamin-
ti garuose, virti, troškinti, rinktis 
liesus produktus, maisto racio-
ne gausinti augalinės kilmės pro-
duktų, tokių kaip vaisiai, daržo-
vės, įvairios košės, makaronai. 
Mažiau valgyti mėsos produktų 
(jų pakaktų tik kartą per dieną). 
Gydantis šiomis dietomis kūno 
masė paprastai sumažėja apie 8 
proc. per pusę metų (dėl indivi-
dualių dietų sudarymo pasitarki-
te su specialistais).

Pats mažiausias rekomen-
duojamas fizinio aktyvumo pa-
didinimas yra 30 min. papildomo 
judėjimo kasdien. Pratimų tikslas 
– padidinti energijos (kalorijų) su-
vartojimą. Fiziniai pratimai, trun-
kantys 30–60 min., nuo 3 iki 7 
kartų per savaitę, sumažina kūno 
masę 2–3 proc., net neatsižvel-
giant į dietą (kuo intensyviau bei 
ilgiau raumenys dirba, tuo dau-
giau riebalų bus sudeginta). 

aPie nUtUKiMą 
(antsVorĮ)

1. „sVeiKatiniMo Jogos“ UžsiĖMiMai
 
Sveikatinimo jogos užsiėmimai nuo spa-

lio 5 d. vyks kiekvieną šeštadienį 10.00 val. 
adresu Chemikų g. 140, Jonava (R. Samu-
levičiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje). 

Užsiėmimus veda jogos mokytoja Simona 
Šukytė. Registracija užsiėmimų vietoje.

Joga – tai sumažinto fizinio krūvio treniruo-
tės, kurių metu pratimai/asanos atliekamos 
trumpesnį laiką ir mažesniu intensyvumu, sie-
kiant išlaikyti optimalų poveikį žmogaus orga-
nizmui, jo kūno lankstumui bei jėgai ir ištver-
mei, o taip pat dirbant visoms pagrindinėms 
raumenų grupėms. Asanų atlikimas derinamas 
su taisyklingu kvėpavimu bei atsipalaidavimu/
meditacija, kurių metu išmokstama nuraminti protą, atgauti dvasinę pusiausvyrą, pailsėti, pažinti 
savo savijautą bei kūną. Atliekami pratimai/asanos stiprina širdies bei kraujagyslių sistemą, gerina 
sąnarių veiklą ir organizmo reguliacinius gebėjimus, gerina kraujotaką visame organizme. Taip pat 
stiprinama ištvermė ir žmogaus organizmo atsparumas išoriniams veiksniams, greitėja medžiagų 
apykaita, gerėja dvasinė būsena, mažėja stresas, atsikratoma neigiamų emocijų.

Kviečiame į sveikatos mokyklos 
nemokamus renginius

2. ManKŠtos, sKirtos KŪno rieBaLų MažiniMUi ir raUMenų toniZaViMUi 
(ĮVairaUs aMžiaUs gYVentoJų grUPĖMs)

 
Užsiėmimai vyks 25-45 metų asmenims 

penktadieniais nuo 16.30 val., vyresniems 
kaip 45 metų - antradieniais nuo 17.00 val. 
adresu Kosmonautų g. 1, Jonava (klubas 
“Akvaera”) 

Atsinešti geriamo vandens, švarią avaly-
nę, patogią aprangą, šiltesnį viršutinį drabu-
žį, didesnį rankšluostį. 

Mankštas veda trenerė Gražina Pranckevi-
čienė.

Išankstinė registracija tel. 8 (349) 31064. 
Vietų skaičius ribotas.

3. ŠiaUrietiŠKo ĖJiMo PaMoKos

Spalio 16 d. 13 val. vyks Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariams, spalio 19 d. 10 val. - 
vaikų globos namų auklėtiniams. 

Jau pamėgusius ar dar tik norinčius išbandy-
ti šiaurietiško ėjimo privalumus rajono gyventojus 
kviečiame atvykti į mokymus, kurie vyks lapkričio 9 
ir gruodžio 7 dienomis nuo 11.00 val. Joninių slė-
nyje Sodų gatvės gale prie didžiojo akmens Da-
lyvių skaičius ribotas, išankstinė registracija telefo-
nu 8 (349) 31064.

4. VaKarinĖs ManKŠtos  
„sPortUoK sU ManiMi“

Bendrą kūno fizinį pajėgumą stiprinantys už-
siėmimai vyksta antradieniais 17.30 val. R. Sa-
mulevičiaus pagrindinės mokyklos mažojoje 
sporto salėje, adr. Chemikų 140, Jonava. Regis-
tracija užsiėmimų metu, veda taikomosios fizi-
nės veiklos specialistas Artūras Sujeta, tel. 8 662 
00057.

5. ManKŠta „ŠoKio žingsniU“

Linksma sveikatą stiprinanti mankšta 
su muzika vyksta kiekvieną ketvirtadienį 
17.30 val. Jonavos R. Samulevičiaus pa-
grindinės mokyklos mažojoje sporto sa-
lėje, adresu Chemikų 140, Jonava. Užsiėmi-
mus veda visuomenės sveikatos specialistė 
Livija Griniova, tel. 8 645 32 366. Registra-
cija užsiėmimų metu. 

6. ManKŠtos KŪdiKiaMs sU MaMoMis „aUgU sVeiKas“ 
Vieno mėnesio trukmės mankštos – mokymai mamoms vyksta pirmadieniais – trečiadieniais 

nuo 16.00 val. Jonavos jaunimo mokyklos kineziterapijos salėje, adresu Vasario 16-osios g. 
31, Jonava. Dalyvių skaičius ribotas (10 vaikų su mamomis). Dar yra laisvų vietų nuo spalio 14 d.

Užsiėmimus veda VŠĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro mokytoja – sveikatos ir fizi-
nio aktyvumo mankštų trenerė Viktorija Gaižauskienė. Išankstinė registracija tel. 8 (349) 31064.

Užsiėmimai finansuojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Jonavos rajo-
no savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

7. „Už BLaiVYBĘ BĖKiMe KartU sU Viso PasaULio LietUViais“

Jonavos rajono savivaldybė, Visuomenės sveikatos biuras, bėgimo klubas “Maratonas” kviečia 
Jus kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, 17 val. Sodų gatvės gale prie didžiojo akmens Jo-
ninių slėnyje prisidėti prie Lietuvos nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos ir Lietuvos 
sveikuolių sąjungos iniciatyva organizuoto bėgimo už blaivybę, tokiu būdu atkreipiant visuomenės 
dėmesį ne tik į blaivų gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, bet ir dvasinės lietuvių kultūros puoselėjimą. 
Tel. pasiteirauti: 8 (349) 31064

PriVaLoMasis sVeiKatos MoKYMas

• Pirmosios pagalbos – trečiadieniais 15 val.;
• Higienos įgūdžių – ketvirtadieniais 15 valandą 
Registracija tel. 8 (349) 31064, 8 684 13389. Kolektyvams 

daugiau kaip 15 asmenų taikoma nuolaida.
• Apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai
Dėl kursų laiko tartis individualiai tel. 8 (349) 31064, 8 

684 17153.

ar žinai?
KMI formulę - ūgio ir svorio santykio rodiklį, leidžiantį įvertinti, ar 
žmogaus svoris normalus, ar jis turi antsvorio arba yra nutukęs, 
išrado Belgijos statistikos ekspertas Adolphas Quetelet (1796-
1874), todėl kūno masės indeksas dar vadinamas Quetelet in-
deksu. Šis indeksas naudojamas kaip tarptautinis vienetas ma-
tuoti svorio ir ūgio proporcijai. Norint apskaičiuoti KMI, reikia svorį 
(kilogramais) padalinti iš ūgio (metrais), pakelto kvadratu.

Kūno masės indeksas netinka apskaičiuoti nėščiųjų, profe-
sionalių sportininkų ir vaikų svoriui. Taikant šią formulę neatsi-
žvelgiama į žmogaus fiziologines ypatybes bei nutukimo pro-
centą. Jei norite tikslesnio rezultato, pasikonsultuokite su gydy-
toju arba asmeniniu treneriu.

Puslapį parengė Rūta Pugačiauskienė
Jonavos visuomenės sveikatos biuro 

sveikatos stiprinimo specialistė
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Leidinys „Jonaviečiai, būkime sveiki” finansuojamas iš Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Nuo spalio 1 dienos visuo-
menės sveikatos biuro speci-
alistai kartu su partneriais sa-
vanoriais Bukonių pagrindinėje 
mokykloje pradėjo vykdyti vai-
kų burnos higienos priežiūros 
projektą „Mano dantukai bus 
sveiki“. Projekte dalyvauja 29 
priešmokyklinių ir pradinių kla-
sių moksleiviai, jų tėveliai, kla-
sių vadovai ir mokyklos admini-
stracija.

Kas Yra tas dantų 
Kariesas (arBa dantų 

ĖdUonis)?

Tai viena labiausiai paplitu-
sių ligų pasaulyje, nuo kurios 
yra pažeisti daugiau nei 90 proc. 
visų pasaulio žmonių dantys. Ši 
liga atsiranda, kai dantų ema-
lyje pradeda mažėti minerali-
nių medžiagų (pvz. kalcio, fos-
foro, fluoro). Ją gali sukelti an-
gliavandenių perteklius mais-
te, nepakankama burnos higie-
na, rūkymas, kuris ypač blogi-
na burnos higienos būklę, ska-
tindamas virš dantenų ir po jo-
mis esančių akmenų kaupimą-
si. Ilgainiui emalis lūžta ir susi-
formuoja ertmė. Paprastai pasi-
reiškianti kaip skylė dantyje, ši 
liga tarp neprofesionalų dažnai 
ir vadinama „skyle dantyje". 

aPie LietUVių BUrnos 
sVeiKatos BŪKLĘ

Lietuvoje burnos sveika-
tos būklė taip pat netenkina 
daugelio gyventojų lūkesčių, o 
7–12 metų moksleivių nuola-
tinių dantų pažeidimas ėduo-
nimi siekia nuo 20,4 iki 66,9 
proc. skirtingose amžiaus gru-
pėse. Dažniausiai (nuo 19,6 iki 
64,4 proc.) pažeidžiami nuolati-
nių krūminių dantų kramtomieji 
paviršiai, kurių apsaugai turėtų 

būti naudojamos silantinės me-
džiagos, bet šie procesai dar 
vyksta vangiai. 

KodĖL BUVo nUsPrĘsta 
MažUs VaiKUs PaKViesti 

daLYVaUti ŠiaMe 
ProJeKte?

Dantų kariesu (ėduonimi) 
žmonės sirgo jau akmens am-
žiuje, o dabar ši liga įgijo ne-
regėtą agresyvumą – atakuo-
ja tik ką išdygusius pieninius ir 
nuolatinius dantis, pasižymi la-
bai greita eiga, sugeba pažeis-
ti kelis to paties danties pavir-
šius. Nesigydant jauniems vie-
toj dantų lieka tik šaknys, ku-
rios sukelia sunkius žandikaulio 

bei aplink esančių audinių už-
degimus ir provokuoja kitas or-
ganizmo ligas. Kadangi mūsų 
sveikata priklauso 50 proc. nuo 
gyvensenos, 20 proc. nuo ge-
netikos, 20 proc. nuo aplinkos 
ir tik 10 proc. nuo medicinos 
pagalbos (tai įvardijo Pasau-
lio Sveikatos Organizacija dar 
1949 m.), vadinasi, mūsų svei-
kata didžiąja dalimi priklauso 
nuo mūsų pačių. Pagrindinės 
šio susirgimo profilaktikos prie-
monės yra – savalaikis pacien-
tų mokymas, tinkama burnos 
higiena bei ankstyvoji diagnos-
tika. Svarbu to išmokyti vai-
ką dar ikimokykliniame amžiu-
je ir kuo jaunesniame amžiuje, 
nes būtent tuomet susiformuo-

ja stabilūs įgūdžiai.

aPie ProJeKtą

Visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistė Livija Grinio-
va projekto dalyviams prista-
tė projekto pagrindinius siek-
tinus tikslus – burnos sveika-
tos išsaugojimą bei stiprinimą, 
daug dėmesio skiriant profilak-
tikai ir ankstyvajai burnos ligų 
diagnostikai bei gyventojų atsa-
komybės už savo sveikatą ug-
dymui. Su vaikų burnos ertmės 
priežiūros ypatumais ir pagrin-
dinėmis dantų priežiūros tai-
syklėmis dalyvius supažindino 
Jonavos individualios įmonės 
„R. Omercienės odontologijos 

kabinetas“ savanorė gydytoja 
odontologė Greta Omercaitė. 

Visi dalyviai buvo aprūpin-
ti projektui vykdyti reikalingo-
mis priemonėmis (dantų šepe-
tėliais, pasta, tarpdančių še-
petėliais ir siūlais bei informa-
cine metodine medžiaga). Kie-
kvienas dalyvis gavo specialius 
projektui sukurtus kalendoriu-
kus, kuriuose visus mokslo me-
tus du kartus per dieną turės 
žymėti dantų priežiūrą įrodan-
čias atžymas. Projektas tęstinis 
(4 metai). 

Rūta Pugačiauskienė
Jonavos visuomenės 

sveikatos biuro 
sveikatos stiprinimo 

specialistė

ProJeKtas „Mano dantUKai BUs sVeiKi“

Kiaulpienė (Taraxacum of-
ficinale) – diedukai, gyvybės 
šaknis, pūkenė – tai vis kiaul-
pienės liaudiški pavadinimai. 
Vaistinė žaliava – šaknys. Var-
tojamos apetitui žadinti, virški-
namojo trakto darbui reguliuo-
ti. Gerina medžiagų apykai-
tą, stabdo kraujavimą. Taip pat 
vartojama kaip tulžį ir šlapimą 

varanti, vidurius laisvinanti prie-
monė. Turi antitoksinių savy-
bių, stimuliuoja širdies ir krau-
jagyslių sistemą, gerina atsiko-
sėjimą, valo šlakus, varo iš žar-
nyno parazitines kirmėles, ma-
žina skrandžio rūgštį. 

Kiaulpienė - nereiklus, turin-
tis savo sudėtyje pusę Mende-
lejevo lentelės naudingų che-
minių elementų (kalio, natrio, 
mangano, aliuminio, geležies, 
vario, kalcio), vitaminų A, B, 
E, C augalas. Šaknyse yra iki 
40 proc. inulino, dervų, kaučiu-
ko, karotinoidų, glikozidų, or-
ganinių rūgščių, cholino, aspa-
ragino ir kt. cheminių junginių, 
kartumynų. Kiaulpienėje esan-
tis lecitinas skatina susidarymą 
smegenyse acetilcholino, kuris 
palaiko smegenų funkciją. Leci-
tinas palaiko gerą kepenų funk-
ciją, todėl rekomenduojama 

vartoti kepenų detoksikacijai. 
Sveikatinantis mišinys: Nu-

plautas šaknis sumalti mėsmale 
ir sumaišyti su medumi (1:1) bei 
pridėti 1/3 česnako. Palaikyti 2-3 
dienas sandariai uždarius. Susi-
dariusį sirupą gerti po šaukšte-
lį tris kartus per dieną. Valo bei 
stiprina kraujagysles ir bronchus. 
Pusę litro šio ruošinio suvartoti 
per tris mėnesius.

VaLgoMasis Krienas 
(arMoracia rUsticana)

Valgomasis krienas (Ar-
moracia rusticana) – nuo se-
niausių laikų visame pasauly-
je paplitusi prieskoninė daržo-
vė. Vaistams naudojamos krie-
nų šaknys ir lapai. Šaknyse yra 
vandens, riebalų, daug vitami-

no C (beveik tris kartus dau-
giau nei citrinose), mineralinių 
druskų (daugiausia kalcio, ka-
lio, fosforo, magnio, vario, ko-
balto, arseno, geležies), eteri-

nio aliejaus, glikozido, sinigri-
no, kuris turi eterinio garstyčių 
aliejaus (nuo jo priklauso krie-
nų skonis), alkaloidų, fermen-
tų ir kt. Krienai turi fitoncidų – 
natūralių antibiotikų. Šaltuo-
ju metų laiku padažai ir pagar-
dai su krienais – puiki peršali-
mo ligų profilaktika. Puikiai nai-
kina bakterijas, gerina apetitą ir 
virškinimą. Valo iš kraujo šlapi-
mo rūgštį, todėl saugo nuo po-
dagros, reumato, pūslės ir inks-
tų akmenligės. Gydo tulžies la-
takų, žarnyno ligas, raumenų 
uždegimą, lengvina atsikosėji-
mą, mažina cukraus kiekį krau-
jyje, skatina šlapimo susidary-
mą, veikliosios medžiagos ša-
lina kancerogenų kenksmingu-
mą, didina organizmo atsparu-
mą piktybiniams navikams.

Parengė Ina Kazakevičienė 

„Kartais pagalvojau, kad norėčiau būti augalas... Kaip jis atlikti savo mi-
siją šioje mažytėje Visatos dalelėje – Žemėje, būti čia, gyventi ir išgyventi, 
išnykti be skausmo, išbarstyti sėklas ir vėl kažkur kažkada iš jų išleisti ša-
knis... Įsikimbant jomis į žemę, stiebtis į Saulę, su džiaugsmu geriant jos ši-
lumą ir meilę, jaučiant pastovią globą, negirdėti nuolat galvoje aidinčių klau-
simų, į kuriuos dažnai neįmanoma rasti atsakymų, į kuriuos nebent atsako 
(arba neatsako) viso gyvenimo būtis...” 

Turtingas, svarbus ir žavus augalų pasaulis. Mes egzistuojame tik jų dėka. Val-
gome kasdien iš augalų pagamintą maistą, dėvime iš augalų pluošto pasiūtus dra-
bužius, skaitome ant medienos pagaminto popieriaus atspausdintas knygas, lai-
kraščius, naudojamės mediniais baldais, gyvename mediniuose namuose, akį ir 

širdį džiugina kambario ir darželio gėlės. 
Pirmasis vaistas žemėje buvo augalo lapas. Bet kiek reikėjo įžvalgos ir harmo-

nijos su pasauliu, kad pastebėtum, koks augalas kokį nagalavimą gydo. „Žolin-
čių akademijos” prezidentė, sveikuolė ir šviesuolė Danutė Kunčienė rekomenduo-
ja kiekvieną augalą vaistams rinkti tam tikru laiku ir taip, kad jis liktų gyvas ir to-
liau daugintųsi. Žiemą, kai oras sausas, šaltas – augalo jėga susikaupia šaknyse. 
Tad augalo šaknys renkamos vėlai rudenį, o dar geriau pavasarį – kai prabunda 
visa gamta. Šaknys – stipriausia augalo dalis. Šaknys – požeminės augalo akys. 
Augalai gali neturėti lapų, gali neturėti stiebų arba tie stiebai gali būti sutrumpė-
ję, nematomi. Kai kurie augalai visai nežydi, neturi žiedų, kai kurie žydi, bet neve-
da vaisių, dauginasi vegetatyviai, tačiau iš esmės visi augalai turi požeminius or-
ganus – šaknis. 

ruduo – šaknų rinkimo metas
„žolinčių akademijos” patarimai
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PardUoda
1 KaMB. BUtai
Kauno g. (4 a. naujos statybos namas, 
II a., bendr. pl. 31,14 m2, virt. pl. 10,70 
m2, kamb. pl. 15,58 m2, vonios kamb. pl. 
4,86 m2, autonominis šildymas, moder-
niai įrengtas, sutvarkyta aplinka). Kaina 
75000 Lt
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
bendr. pl. 34,99 m², didelė virtuvė, WC 
ir vonia kartu, plastik. langai, balkonas). 
Kaina 25000 Lt. 
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, VI a., 
bendr. pl. 34,99 m², didelė virtuvė, WC 
ir vonia kartu, balkonas, šarvo durys, su 
visais baldais, buitine technika). Kaina 
27000 Lt. 
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, 
I a., bendr. pl. 30,09 m², virtuvės 6,03 
m², kamb. 17,07 m², vonia ir WC kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas 
per virtuvę ir kambarį). Kaina: 45000 Lt
2 KaMB. BUtai
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50 m2, didelė virtuvė, balko-
nas, tvarkingas). Kaina 42500 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 44 m2, balkonas, tvarkingas). 
Kaina 40000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, I 
a., bendr. pl. 44 m2, virt. pl. 6,03 m2, 
WC ir vonia kartu, tvarkingas). Kaina 
38000 Lt.
Prezidento g. (5 a. renovuotas blok. 
namas, IV a., bendr. pl. 44 m2, virt. pl. 
6,03 m2, kamb. pl. 13 ir 17 m2, šarvo du-
rys, plastikiniai langai, įstiklintas balko-
nas, gražiai sutvarkyta aplinka). Kaina 
53000 Lt

J.Ralio g. (5 a. renovuotas blok. namas, 
V a., bendr. plotas 46 m2, balkonas, 
tvarkingas, pigus šildymas, sutvarkyta 
aplinka). Kaina 48000 Lt
Vilniaus g. (miesto centre, prie parkelio 
5 a. mūr. namas, IV a., bendr. pl. 34,69 
m2, kamb. pl. 8,14 ir 14,64 m2, virtuvės 
pl. 4,66 m2, plastikiniai langai, medinės 
durys, vonia ir WC atskirai, suremon-
tuota, langai į parkelį (į pietų pusę), bu-
tas tvarkingas). Kaina 37000 Lt
3 KaMB. BUtai
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,89 m2, kamb. pl. 17,34; 
14,21 ir 14,03 m2, virtuvės pl. 8,67 m2, 
WC ir vonia kartu (rekonstruota, padi-
dinta), plastik. langai, įstikl. balkonas, 
vidinis, suremontuotas, signalizacija, 
bendrija). Kaina 65000 Lt.
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 
du balkonai, suremontuotas). Kaina 
73000 Lt
Lietavos g. (5 a. blok. namas, III a., ben-
dr. pl. 47,26 m2, virt. pl. 5,38 m2, kamb. 
pl. 17,07; 9,36 ir 7,53 m2, du balkonai). 
Kaina 49000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m2, WC ir vonia atskirai, 
tvarkingas). Kaina 59000 Lt
Panerių g. (9 a. renovuotas mūrinis na-
mas, IX a., bendr. pl. 53,72 m², didelė 
virtuvė, balkonas, tvarkingas). Kaina 
20000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 63,72 m², virt. pl. 9,34 m², 
kamb. 17,06, 13,94 ir 10,88 m², lami-
nuotos grindys, WC ir vonia atskirai, 
plastikiniai langai, balkonas). Kaina: 
59000 Lt

4 KaMB. BUtai
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71, 27 m2, vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt

NAmAI
Barsukynės k., Žeimių sen. (1 a. mūrinis 
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m2, 
baigiamas renovuoti, yra vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pas-
tatas, pirtis, sodas, 17 a žemės). Kaina 
170000 Lt

SODAI
Sodą s/b „Stumbras“, Stoškų k., Astrų 
g. (mūrinis namas su mūriniais - ūkiniu 
pastatu ir garažu. Yra lauko virtuvė, šil-
tnamis, šulinys, vaismedžių. Prie miško, 
graži vieta). Kaina 60000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“, Dumsių sen. Kašto-
nų g. (medinis vasarnamis, elektra, vais-
medžiai, 5 a žemės).  Kaina 29000 Lt

sKLYPai
15 a namų valdos sklypą Erdvės g. Jo-
navoje ( visos komunikacijos, atlikti geo-
deziniai matavimai). Kaina 60000 Lt
Vaivadiškių k., Bukonių sen. (2,3 ha, yra 
statybos ir elektros leidimai, padarytas 
įvažiavimas, 7 km. nuo Jonavos). Kaina 
38000 Lt
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pa-
čioje Užusalių gyvenvietėje, graži vieta, 
netoli miškas). Kaina 25000 Lt

garažai
Garažą bendrijoje „Ratas“ (didelis (di-
desnis nei standartinis), kampinis, yra 
signalizacija). Kaina 14000 Lt

Visą vasarą, kaip ir praė-
jusiais metais, sekmadieniais 
miesto širdyje, ten, kur savait-
galiais galėdavai išvysti dau-
gybę miestiečių – užplūsdavo 
blusos. Saulėtais rytais jų susi-
rinkdavo gausiai, tačiau lietaus 
jos baimindavosi, todėl darga-
notais sekmadieniais jonavie-
čiai įžiūrėdavo šiek tiek mažiau 
senų, įvairiaspalvių, autentiš-
kų blusų. Blusų? Taip. „Blusų“ 
turgaus pavadinimas atsirado 
dar XIX amžiaus pabaigoje, kai 
iš pat ryto skudurininkai par-
davinėdavo senus drabužius, 
kuriuose ir rasdavo blusų. Šių 
dienų pats garsiausias Saint-
Oueno „blusų turgus“ yra Par-
yžiuje. 

Jonavoje blusų turgus 
skaičiuoja vos kelerius me-
tus. Nors kai kuriuose Lietu-
vos miestuose blusturgiai jau 
senokai įgavę savo atspalvį 
miesto gyvenime. Ten gali su-
tikti dažnai tuos pačius žmo-
nes - prekeivius bei smalsau-
tojus, netgi ir kolekcininkus 
ar ieškančius ypatingai savito 
daikto. Jonavos blusų turgaus 
iniciatoriai - Jonavos liberalai 
(LR Liberalų Sąjūdžio nariai) 
džiaugiasi miestiečių paskati-
nimu ir aktyviu dalyvavimu. Li-
beralai, norėdami, kad Jonava 
eitų koja kojon su didesniais 
miestais ir gyventojai galėtų 
džiaugtis būdami jonaviečiais, 
kitų miestų pavyzdžiu ar savo 
patirtimi stengiasi miestui pa-
dovanoti kuo daugiau naujų 
sprendimų, iniciatyvų, subur-
ti bendruomenes bei parody-
ti, kad daug kas priklauso nuo 

pačių gyventojų aktyvumo bei 
sąmoningumo.  

KoKs Miestas –  
toKios ir BLUsos? 

Visą šiltąjį sezoną, antraisiais 
mėnesio sekmadieniais, susibur-
davo blusų turgus. Prekeiviai siū-
lydavo įvairiausius namudinius 
daiktus: nuo smulkmenų ir sta-
tulėlių, išaugtų vaikų drabužių ar 
žaislų, technikos įrenginių bei de-
talių iki slidžių, dažų, nėrinių, kny-
gų, pašto ženklų ar plokštelių ko-
lekcijų. Kiekvienas blusų turgus 
dienos šviesoje tarsi atgaivindavo 
kiekvieną seną daiktą. 

„Sudėtinga Jonavos blustur-
giui lygiuotis į didmiesčių pre-
keivių ar pirkėjų auditoriją, ta-
čiau smagu turėti galimybę jona-
viečiams pasiūlyti kartą į mėne-
sį susiburti ir dalintis tuo, kuo pa-
tys miestiečiai nori“, – pakalbintas 
sakė rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Remigijus Osaus-
kas. 

Prekeiviai tikino, jog blusų tur-
gus miestui yra reikalingas ir la-
bai lauktinas. Iniciatyvą palai-
ko ir moterys, atvykusios į blus-
turgį parduoti rankdarbių. Pasak 

jų, be mugių nėra vietos, kur ki-
tur miestiečiams pasiūlyti na-
muose pagamintų dirbinių. Vyrai 
džiaugėsi, kad per vasarą „atsi-
kratė“ sukaupto nereikalingo tur-
to, kuris, kažkam įsigijus už ne-
didelę sumą, tapo naujais apyvo-
kos daiktais. Šnekantis su prekei-
viais girdimi pagyrimai organiza-
toriams ne tik už suteiktą galimy-
bę prekiauti, bet labiausiai dėko-
jama už nuolat kuriamą gerą tur-
gelio nuotaiką. Čia kiekvieną kar-
tą nuo ryto skambėdavo kape-
la, suviliodama smalsuolius ilgiau 
užsibūti, o kartais - ir pašokti.

Kiti prekiautojai jau žino, kad 
liberalų surinktos lėšos yra kau-
piamos ir prireikus pagalbos – pa-
aukojamos ar panaudojamos ge-
riems darbams. Ne vienas prekei-
vių net neklausdavę, ar renkamos 
lėšos, po blusturgio geranoriš-
kai pasidalindavo aukomis ar net 
skirdavo savo dalį. Įprastai blusų 
turguje surinkta liberalų parama 
panaudojama švietėjiškais tiks-
lais: žaislai naujai įsikūrusiai dar-
želio vaikų grupei, sporto inven-
torius mokiniams, įranga jaunuo-
liams, uniformos ir pan. 

„Smagu, jog blusų turgus jo-
naviečiams tapo tarsi puiki tra-

dicija. Visais kartais patys nuo 
ryto kraudavome stalus, dalin-
davomės įspūdžiais su kolego-
mis ir šauniai pradėdavome se-
kmadienį. Tai puiki proga paben-
drauti visiems niekur neskubant“, 
- po sėkmingai praėjusio paskuti-
niojo šiemet blusų turgaus dalino-
si mintimis liberalai Elmantas Mic-
kevičius, Kęstutis Macionis bei 
Darius Ulkštinas.

Reda Zakarauskaitė regis-
truodavo dalyvius, rūpindavosi 
kartu su kolegomis, ar užteks sta-
liukų, ką prekeiviai pasiūlys nau-
jo ir kaip jiems seksis nauja diena. 

„Žinau, kad nemaža dalis taip 
ir neišdrįso blusturgyje atsisto-
ti už prekystalio ar pabūti kartu. 
Pati ne kartą esu girdėjusi: „Kaip 
aš čia atrodysiu“ arba „Jei mane 
kas pamatys – pagalvos, kad ne-
beturiu iš ko gyventi – daiktus iš 
namų nešu“. Noriu padrąsinti ir 
pasakyti, jog ši idėja pirmiausia ir 
yra skirta bendravimui ir pasida-
linimui nuotaikomis bei daiktais. 
Vienam prireikia to, ko kitam ne-
bereikia. Labai kviečiu kitais me-
tais atvykti ir praturtinti blusų turgų 
visus tuos, kurie šiemet dar dve-
jojo. Ypač smagūs sekmadieniai 
yra tie, kai, aplankant visus pre-

keivius, išvysti įvairiausių ir netikė-
čiausių dalykų, kartu pasišneku-
čiuoji ar sutinki seniai matytą pa-
žįstamą. O saulėti sekmadienio 
rytai su kavos puodeliu atnešda-
vo puikaus nusiteikimo paskutinį 
prekybos pusvalandį šaukti: „Vis-
kas po litą!“, - pasakojo viena iš 
blusų turgaus organizatorių Reda 
Zakarauskaitė, žaismingai paža-
dėdama, jog kitais metais, orams 
atšilus, blusos tikrai grįš. 

Indrė Minelgaitė
Užs. Nr. 21

Blusos iškeliauja žiemoti, bet šiltuoju sezonu sugrįš

„PUrVas“: JUoKas 
iKi aŠarų ir Proga 

sUKLUsti

Kosto Smorigino mono šou 
„Purvas“ premjera Jonavos kul-
tūros centre - spalio 24 d. 18 val.

Likus mažiau nei mėnesiui iki 
mono šou “Purvas” premjeros Lie-
tuvos salėse, jį režisavęs bei šia-
me spektaklyje vaidinantis Kos-
tas Smoriginas neslėpė, jog pati-
ria nemenką jaudulį ir atsakomy-
bės svorį. Visgi susitikimo su pu-
blika laukimą lydi ir daug švie-
sių prisiminimų apie Anapilin išė-
jusį aktorių Vytautą Šapranauską 
– būtent jam buvo parašyta ši pje-
sė, kurios, jis, deja, nebespėjo su-
vaidinti. 

„Purvas“ pasakoja apie nebe 
pirmos jaunystės aktorių, atveria 
jo sukauptą sukauptą minčių, pa-
stebėjimų, vyro ir moters bendro 
buvimo patirties bei suvokimo pa-
saulį. Spektaklis sužavės daugelį 
tų, kurie sprendžia tragikomiškas 
tarpusavio santykių ar kitas gyve-
nimo lygtis. 

Pjesė ne kartą buvo redaguo-
ta, tačiau K.Smoriginas puikiai pri-
simena V.Šapranausko reakciją, 
kuomet jis pats balsu pirmąkart 
perskaitė „Purvą“: „Kokia liūdna 
pjesė“, - pratarė tuomet Vytautas. 
Mačiau, o jis ir neslėpė savo akių, 
kurios prisipildė ašarų“.

Kamerinėje aplinkoje - „Van-
denio“ muzikos klubo salė-
je Palangoje - K.Smoriginas ir 
V.Šapranauskas buvo susitikę pa-
repetuoti tris kartus. Kiekvienąsyk 
užtrukdavo apie keturias valan-
das, o po to skirstytis neskubėda-
vo – dar traukdavo prie jūros pa-

žvejoti. Kai „Juodojo humoro turo“ 
pasirodymų grafikas tapo išties in-
tensyvus, V.Šapranauskas „Pur-
vo“ visgi neišmetė iš galvos. „Vy-
tautas labai norėjo imtis kažko vi-
siškai kitokio nei anekdotų vaka-
rai ar komedijos formatas – kažko 
rimtesnio, graudesnio, švelnesnio. 
„Jau tuoj, tuoj...“, - vis sakydavo 
jis, kai „Purvo“ repeticijoms tapo 
sunku rasti laiko. O po to - toji ne-
laimė...“, - prisiminė K.Smoriginas. 

Tai, jog spektaklis dedikuotas 
jame turėjusiam vaidinti šviesios 
atminties aktoriui, - natūraliai gi-
męs kūrybinės komandos spren-
dimas, kupinas nuoširdžios pa-
garbos, o ne gedulingo patoso. 
„Paskutinė „Purvo“ redakcija buvo 
adaptuota man, personažas kupi-
nas manęs, tačiau, tikiuosi, kupi-
nas jis ir Vyto, ir S.Parulskio... 

Mono šou „Purvas“ premjera 
startuos spalio 11 d. Iki gruodžio 
pradžios pjesė bus parodyta net 
trisdešimtyje šalies salių. 

iŠsaMi inforMaciJa aPie VisUs PardUodaMUs oBJeKtUs  
teL.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404, www.Joneda.Lt

Organizatoriai kviečia per žiemą rinkti ir neišmesti mažiau reikalingų daiktų, o atšilus 
orams - vėl susitikti Gerą nuotaiką kūrė kapelos ir šokiai

Blusturgio įkarštyje
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METALO 
DIRBTUVĖS
Brigada, turinti savo 
tekinimo, frezavimo 
stakles, pjovimo plaz-
mą (rankinė), suvirini-
mo įrangą, patalpas ir 
transportą:
Siūlo jums savo pas-
laugas:
• virina aliuminį ir ne-
rūdijantį plieną;
• tekina, frezuoja;
• pjauna, renka, res-
tauruoja, gamina ir 
konstruoja pagal 
brėžinius; 
• smėliuoja ratlankius
• gamina kapų tvoreles, vartus, metalines duris, rūsio duris, ga-
ražo vartus.
ATVYKSTA Į NAMUS VIRINTI
Dirba su verslo liudijimu. Garantuoja kokybę
Viskas pagal jūsų norus ir pageidavimus...

Tel.: 8-689 71212;, 
8-644 06659

www.metalodirbtuves.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

žieMinĖs Padangos
Jau prekyboje!

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

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

(8-349) 50005

PERKU AUKSĄ, 
SIDABRĄ, MONETAS, 
GINTARĄ, ORDINUS. 

NEMOKAMAI KONSUL-
TUOJU, VERTINU, 

ATVYKSTU Į VIETĄ. 
TEL.: 8-623 47249

Parduodu
Naujus elektrinius prietaisus 
tarakonų, pelių, skruzdžių  

naikinimui. 40 Lt.
Vietines signalizacijas. 50 Lt.

Tel. 8-670 99923

Perku senas 
nuotraukas iki 1985 m. 

ir kitas senienas. 

Tel. 8-676 72121

Superku senovinius 
medinius baldus, apvalius 

stalus, kėdes, suolus, 
senovinius bufetus.

Tel. 8 677 32232
restauravimostilius

@gmail.com

• 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

Rugsėjo 17 d. naktį pabėgo vaikų numylėtinis, rusvas su 
"kapučino" juostelėmis, mėlynomis akimis katinas. (Šiuo metu 
katinas gali būti bet kur Lietuvoje). Radusius ar mačiusius la-
bai prašome pranešti. Dosniai atsilyginsime. Lilija, tel.: 8 646 
62264, 8 674 96243, Evelina, tel. 8 648 46941.

dingo katinėlis

siŪLo darBą

pErKA

PardUoda

siŪLo PasLaUgas

UAB „LINCASA“ ple-
čia veiklą ir priims į darbą 
patyrusias siuvėjas dar-
bui overloku, tiesiasiūle. 
Taip pat įdarbinsime su-
kirpėją ir lygintoją. 

Darbas Šlienavoje, 
Kauno r. Vežame savo 
transportu arba padengia-
me transporto išlaidas.

Darbas viena pamai-
na, geros darbo sąlygos. 
Tel.: 8-672 53888, 8-37 
489123.

Brangiai superka: 
karves, bulius, te-
lyčias ir veršelius 
auginimui. Sveria 
el. svarstyklėmis. 
Moka priedus. Su-
moka iš karto. 

mob. 8 617 46151

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 PA-
SLAUGOS

Tel. 8-677 15145

KULtŪros centras KViečia
didžioJoJe saLĖJe

Spalio 18 d. 18 val. – Grupė „Ambrozija“ ir Paulius Stalionis. Bi-
lieto kaina 20 Lt.

Spalio 19 d. 18 val. – Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Laisvi 
drugeliai“. Pagrindinį vaidmenį atlieka dainininkas Mantas Jankavičius. 
Bilietų kainos 30 – 40 Lt.

Spalio 23 d. 10 ir 12 val. – Vilniaus kamerinio teatro spektaklis vai-
kams „Baūūūūbai“. Bilieto kaina 10 Lt.

Spalio 24 d. 18 val. – Kosto Smorigino mono šou „Purvas“. Bilietų 
kainos 25-35 Lt.

MažoJoJe saLĖJe
Spalio 17 d. 18 val. – Smagios šeimų varžytuvės „Šauniausia šeimy-

nėlė“. Dalyvių registracija: kristina.jaskuniene@jkc.lt 
KINAS

Spalio 8 d. 16 val., 13 d. 15 val., 16 d. 16 val. – „Bjaurusis aš – 2“, 
JAV. Animacinis nuotykių filmas vaikams ir visai šeimai. Įgarsintas lietu-
viškai.

Spalio 20 d. 16 val., 22 d. 17 val. – „Didysis Getsbis“, JAV. Drama, 
pagrindinį vaidmenį atlieka Leonardo Di Caprio.

Spalio 27 d. 16 val., 29 d. 17 val., – „Nebrendylos - 2“, JAV, kome-
dija.

KaVinĖ „sVetainĖ“ KViečia
Spalio 18 d. 21 val.  
praleisti vakarą su 
anekdotų karaliumi

raimondu  
Šilansku
ir grupe „Presto“
Priimami išankstiniai už-
sakymai tel. 8-349 52663

STUDIO FIGURA siūlo veiksmingas figūros to-
bulinimo procedūras ir kviečia pasirūpinti dailiomis 
savo kūno linijomis!

Masažus, atliekamus "Roll Shaper" aparatais, gali-
ma palyginti su rankomis atliekamais masažais, tačiau 
liekninantis-stangrinantis efektas akivaizdesnis ir pasie-
kiamas žymiai greičiau dėl masažo intensyvumo –per 60 
min. trukmės procedūrą  "Roll Shaper " aparatu kūną vei-
kia tiek judesių, kiek rankomis būtų galima atlikti tik maž-

daug per 3 valandas. Puikų rezultatą padeda pasiekti ir aparatuose 
įmontuotos infraraudonuosius spindulius skleidžiančios lempos.

Taip pat atliekame limfos drenažo (presoterapijos) procedū-
ras, jos taikomos:

• Gydant celiulitą. Tinkamas visų stadijų celiulitui gydyti;
• Liekninimas, svoriui mažinti;
• Relaksacija;
• Mažina raumenų ir sąnarių skausmus;
• Turi atpalaiduojantį poveikį tarp intensyvių treniruočių;
• Šalina sunkių kojų pojūtį. Įvairios kilmės kojų tinimams, pa-

brinkimamas šalinti;
• Šlakų šalinimas;
• Susikaupusių skysčių šalinimas;
• Puikiai šalina problemas, susijusias su ilgalaikiai pablogėju-

sia veninės kraujotakos cirkuliacija, varikozėms gydyti;
• Limfos apykaitos nepakankamumas;
• Gerina galūnių kraujotaką;
• Aktyvina medžiagų apykaitą;
• Stiprina kraujagyslių sieneles. 

Kviečiame apsilankyti!
Studijos adresas: Chemikų g. 39 

tel. 8-650-80016

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(iki 20 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

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE

Tel. 8-678 25799


