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Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
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SPAUDŽIAME
OBUOLIŲ SULTIS

2016 m. spalio 1 d. vyks
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos 
šventė, skirta Homero kūrinių vertėjo, 
daktaro Jeronimo Ralio 140-osioms, 

pirmojo mokyklos direktoriaus 
Balio Garmaus 120-osioms gimimo 

metinėms bei mokyklos 
95-erių metų sukakčiai. 

Kviečiame visus, norinčius dalyvauti.
ŠVENTĖS PROGRAMA

14.00 val. Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapi-
jos bažnyčioje
15.00 val. Šventinė eisena 
15.15 val. Atminimo lentos pirmajam mokyklos direktoriui 
Baliui Garmui atidengimas (Jonavos Janinos Miščiukaitės 
meno mokykla)
15.30 val. Gėlių padėjimas prie Jeronimo Ralio paminklo
16.00 val. Šventinis minėjimas „Jeronimo Ralio gimnazijos 
odisėja“ Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje 
19.00 val. Laidų susitikimas Jonavos Jeronimo Ralio gim-
nazijoje

Organizatoriai

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ

NUOMA
15; 20; 23 vietų

Tel:. 8 656 24178;
 8 685 85985

info@autorider.lt
www.autorider.lt

KVIEČIAME Į PRIEMONĖS „VERSLO KONSULTANTAS 
LT“ GALIMYBIŲ VERSLUI PRISTATYMĄ!

Antroje renginio dalyje vyks 
konsultacijos, galėsite gyvai 
aptarti jūsų verslui aktualius 
klausimus, išgirsti įžvalgų ir 
patarimų.

Renginys Jonavoje vyks 
spalio 4 d. 13.30 val., Kultū-
ros centro salėje, Žeimių g. 15.

Registracija į nemokamą 
renginį: www.invega.lt 

Visa informacija apie Jonavoje ir Jonavos rajone 
parduodamą nekilnojamąjį turtą www.joneda.lt arba 

UAB „Joneda“, J. Ralio g. 5-19 (II aukštas), 
tel.: 8 655 54404, 54607. Plačiau 6 psl.

Aldona Skaisgirytė

Tikėtina, kad jau spalio mė-
nesį bus pradėtas šildymo se-
zonas. Daugelis gyventojų šios 
žinios laukia sukandę dantis – 
didžioji dalis gaunamų pajamų 
gerą pusmetį bus atiduodama 
už šiltą būstą. Todėl, bent kiek 
atvėsus orams, daugeliui žmo-
nių kyla logiškas klausimas – 
šiluma brangs ar ne? Kaip pla-
nuoti išlaidas už šildymą?

Pasak AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ direktoriaus A. Sadze-
vičiaus, šilumos energijos kai-
na Jonavos gyventojams jau 
penkeri metai iš eilės tik ma-
žėja. „Ir šiemet vienos mažiau-
sių. Tiesa, pernai du mėne-
sius – spalį ir lapkritį – kai ne-
pirkome iš suskystintųjų gamti-
nių dujų (SGD) terminalo, buvo 
neadekvačiai mažesnės“, – pa-
stebi šilumą tiekiančios įmonės 
vadovas.

Vadinasi, gyventojams nėra 
ko gąsdintis, kainos tikrai nedi-
dės? 

„Mes esam jau nusipirkę 
biokuro, kurio tikrai užteks iki 
kitų metų antro ketvirčio. Tai 
rodo, kad kainos išliks pana-
šios kaip ir praėjusiais metais. 
Kas dėl biokuro – jis nebrangs. 
Kas dėl SGD terminalo – po tru-
putį kainą mažina, tačiau dujos 
nėra pigios. Nematau priežas-
čių, kad kainos galėtų žymiai 
didėti“, – užtikrino AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ direktorius.

AB „Jonavos šilumos tin-
klai“ pastaraisiais metais daug 
investavo į katilų ir trasų staty-
bą. Paimtos didžiulės paskolos, 
kurias tikimasi išmokėti per ar-
timiausius šešerius metus. Di-

rektorius pastebi, kad Lietuvos 
šilumos ūkis, tarp jų ir Jonavos, 
per paskutiniuosius metus pa-
darė labai didelę pažangą, ko-
kios nepadarė nė viena kita 
ūkio šaka – nei vandens ūkis, 
nei komunalininkai. „Jie vis di-
dina įkainius, o mes, šiluminin-
kai, metų metus koneveikiami 
buvome priversti imtis pertvar-
kų. Atsirado naujos pramonės 
šakos, tokios kaip biokuras ir jo 
gamyba. Gaminame ir ekspor-
tuojame lietuviškus biokuro ka-
tilus. Galim nors ir šiandien at-
siskirt nuo rusų ir viso pasaulio 
– išgyvent ir nesušaldyt Jona-
vos“, – šalies pasiekimais savo 
darbo srityje džiaugiasi Lietu-
vos šilumos tiekėjų asociacijos 
tarybos narys, bendrovės „Jo-
navos šilumos tinklai“ direkto-
rius A. Sadzevičius.

Jonavos gyventojai džiau-
giasi, kad miestas kasmet pa-
sipuošia keliais renovuotais na-

mais. O šilumos tiekėjai kie-
kvienais metais susiduria su vis 
didėjančia problema – šilumos 
poreikis kasmet mažėja. „Nauji 
objektai, kuriems būtų reikalin-
ga šilumos energija, nestatomi, 
išskyrus kelias naujas parduo-
tuves ir būsimą Jonavos sporto 
areną. Mes neturime kam par-
duoti šilumos energijos. Tiek, 
kiek sumažėja poreikis, negali-
me to niekuo kompensuoti. Tai 
atsiliepia ir veiklos rezultatams. 
Bandysim mažinti darbuotojų 
skaičių, savo išlaidas, bet tokį 
kiekį, kiek sumažėjo šilumos 
energijos poreikis, mes nepa-
jėgūs kompensuoti. Renovuo-
ta daugiau kaip 100 pastatų – 
daugiau kaip trečdalis miesto 
statinių. Ne be reikalo aš visa-
da kartojau: „Renovacija labai 
naudinga gyventojams, tik ne 
šilumos tiekėjams“, – sakė AB 
„Jonavos šilumos tinklai“ direk-
torius A. Sadzevičius.

„Nematau priežasčių, kad šildymo 
kainos galėtų didėti“, 

– sako AB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius Alfredas Sadzevičius

KOMENTARAS

AB „Jonavos 
šilumos 
tinklai“ 
direktorius 
Alfredas 
Sadzevičius:

Šildymo sezono pradžią ir 
pabaigą, atsižvelgdama į fak-
tines lauko oro temperatūras, 
nustato savivaldybės institu-
cija.

Šildymo sezoną galima 
pradėti, kai tris paras iš eilės 
vidutinė lauko oro temperatū-
ra yra žemesnė už +10 °C.

Šilumos vartotojai turi tei-
sę patys nuspręsti dėl savo 
pastatų šildymo pradžios ir 
pabaigos, nepažeidžiant tei-
sės aktuose nustatytų higi-
enos normų. Vaikų darželių-
lopšelių, mokymosi įstaigų, li-
goninės šildymo sezono pra-
džia ir pabaiga nustatoma sa-
vivaldybės institucijos spren-
dimu.

Pradėjus pastato šildymą, 
daugiabučių namų viršutinių 
aukštų gyventojai turi išleis-
ti orą iš pastato šildymo sis-

Nukelta į 2 psl.
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Gintaras Stašionis
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rinkimų apygardoje,

Seimo rinkimai 2016

Kandidato nr.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

77Pirmumo balsai

PARTIJOS
NUMERIS

6

Dirbkime
kartu!
Mieli jonaviečiai, 
gyvenantys 
mieste ir kaime,
aš, Gintaras Stašionis,
gimiau Priekulėje, Klaipėdos rajone.

Tik 1988-aisiais žeimiečio 
Vaclovo Lapės kvietimu atvy-
kau dirbti vyriausiuoju inžinie-
riumi į to meto Žeimių kolūkį. 
Tam buvo ir kita priežastis – Jo-
nava yra mano tėčio Aleksan-
dro Stašionio tėviškė. 

Jei kas manęs klausia, ar 
tas, ar kitas Stašionis, gyve-
nantis Jonavoje, man yra gimi-
nė, atsakau, kad mes visi to pa-
ties medžio vaisiai.

Tikiuosi, kad daug kas mane 
žino, nesėdėjau už kampo, 
stengiausi būti aktyvus jonavie-
tis. 1990 m. įkūręs ūkininko ūkį 
Žeimių seniūnijoje, įsitraukiau į 
visuomeninę veiklą. Nuo 2003-
iųjų iki 2013-ųjų buvau Jona-
vos ūkininkų sąjungos pirminin-
ku. Užimdamas šias pareigas 
supratau ką reiškia burti žmo-
nes bendriems tikslams siekti. 
Tam reikia užsispyrimo ir kan-
trybės. Tik kantriai dirbdami ir 
įrodinėdami galime pasiekti no-
rimų tikslų.

Labai sunku klausyti nusi-
vylusių žmonių, kurie prarado 
viltį, kad kas nors Lietuvoje gali 
keistis į gera. To priežastis – 
juos žlugdanti neigiama emo-
cinė atmosfera. Atrodo, kad vi-
sur vargas, skurdas, patyčios, 
skausmas, nepagarba asme-
niui, jo žeminimas. Tai vyks-

ta žiniasklaidos ir valstybinių 
institucijų mastu. Aiškiai mato-
mi mūsų skauduliai, t. y. skur-
das ir socialinė atskirtis, švieti-
mo sistemos atsilikimas, pilie-
tinės visuomenės silpnumas, 
emigracijos intensyvumas, gy-
ventojų skaičiaus mažėjimas, 
gyventojų sergamumas, regi-
onų atskirtis, neefektyvi ir ne 
už darbo rezultatus apmoka-
ma valstybės tarnyba, neefek-
tyvus valstybės valdymo apa-
ratas, viešųjų finansų skaidru-
mas. Viso to pasekmė – nuola-
tinis nesaugumo jausmas, ne-
teisybės pojūtis ir neaiškumas 
dėl ateities.

Klausimas – ką daryti to-
liau? Atsakymas paprastas. Vi-
sada kartoju, jei jus tenkina da-
bartinė situacija Lietuvoje, bal-
suokite už tuos, kurie ir dabar 
atstovauja jums. Jei ne?..

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos Jonavos skyriui pa-
siūlius kandidatuoti Jonavos 
vienmandatėje rinkimų apygar-
doje Nr.60, pasvarstęs ir pa-
klausęs savęs: ne, kodėl aš, o 
kodėl gi ir ne aš, sutikau. 

Aš ūkininkas. Mes žinome 
vieną stebuklingą būdą pasiek-
ti gerų rezultatų – sėjomaina. 
Reikia naujų idėjų, naujų spren-
dimų, žmonių, kurie sugeba pri-

imti sprendimus ir už juos pri-
siimti atsakomybę. Tikiu, kad 
toks aš ir esu.

Turiu viziją, kaip Lietuvai 
tapti valstybe, kurioje gera gim-
ti, augti, kurti šeimas ir auginti 
vaikus bei, galų gale, oriai pasi-

tikti senatvę.
Praeitoje kadencijoje bu-

vau Jonavos rajono savivaldy-
bės tarybos narys. Priimdamas 
sprendimus, visada buvau nuo-
seklus, laikiausi nuostatos, kad 
rajono biudžeto lėšos yra visų 
mūsų pinigai ir yra labai didelė 
atsakomybė juos leisti. Būnant 
opozicijoje, sunku ginti visų 
bendrą interesą. Rajono valdy-
mo išlaidos turi būti adekvačios 
biudžeto pajamoms ir sunku 
paaiškinti, kai jos metai iš metų 
augo (per ketverius metus paki-

lo apie 30 proc.), nors biudžeto 
pajamos, geriausiu atveju, lieka 
tame pačiame lygyje. Tai vyks-
ta ne tik Jonavoje, problema - 
visos Lietuvos. Viešųjų finansų 
skaidrumas privalo būti abso-
liutus, tai vienintelis būdas ko-
vojant su šia problema.

Visada viską reikia pradėti 
nuo savęs. Mažiausias atlygis 
už darbą yra minimali mėnesi-
nė alga. Privalu, kad visų daly-
vaujančių valstybės valdyme – 
Seimo narių, premjero, minis-
trų, taip pat valstybinių įmonių ir 
įstaigų vadovų (šių įmonių pa-
siekti darbo rezultatai dažniau-
siai susiję su vartotojų padidė-
jusiomis išlaidomis) – atlygis už 
jų darbą būtų susietas su mini-
malia mėnesine alga. Asmenų, 
kuriems už darbą apmokama iš 
valstybės ar savivaldybės biu-
džeto lėšų, atlygio dydžio skir-
tumas tarp mažiausiai ir dau-
giausiai uždirbančių atitiktų Eu-
ropos Sąjungos vidurkį, kuris 
yra 5,5 karto.  Šiuo metu Lie-
tuvoje premjero atlyginimas di-
desnis 10,7 karto, o Seimo na-
rių apie 8 kartus. Tai sprendi-
mas, kuris valstybės valdymo 
išlaidas padarytų priklausomas 
nuo darbo rezultatų (visų Lietu-
vos piliečių gyvenimo gerovės 
kėlimas). Jų atlygis būtų susie-

tas su racionaliu kriterijumi. Turi 
būti aiškūs minimalios mėnesi-
nės algos augimo kriterijai. Ky-
lant visų gerovei, kyla ir šalies 
vadovų atlygis. Taigi, sunkus 
Lietuvai išbandymas yra dide-
lė socialinė atskirtis. Mūsų siū-
lomas sprendimas padėtų ma-
žinti socialinę atskirtį pradedant 
nuo savęs.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos skelbiama vizija ir siū-
lomi sprendimai paremti pen-
kias darnas (5D) – darnų žmo-
gų, darnią visuomenę ir aplin-
ką, darnų švietimą ir kultūrą, 
darnią ekonomiką ir finansus 
bei darnų valstybės valdymą – 
atitinka visus mūsų lūkesčius. 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos komanda, dalyvau-
janti 2016 m. spalio 9 dienos 
rinkimuose į Lietuvos Respu-
blikos Seimą, yra drąsi, ryž-
tinga ir sudaryta iš savo sri-
ties profesionalų.

Tik konkrečiais sprendimais 
ir atkakliai dirbant, nebijant at-
sakomybės, atsiskaitant jums, 
mieli jonaviečiai, mes galime 
numalšinti skaudulius, apėmu-
sius Lietuvą.

Politinė reklama. Užs. Nr.1. Bus apmo-
kėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos rinkimų kampanijos sąskaitos.

AŠ ŪKININKAS. 
MES ŽINOME VIENĄ 
STEBUKLINGĄ BŪDĄ 

PASIEKTI GERŲ 
REZULTATŲ – SĖJOMAINA. 

REIKIA NAUJŲ IDĖJŲ, 
NAUJŲ SPRENDIMŲ, 

ŽMONIŲ, KURIE SUGEBA 
PRIIMTI SPRENDIMUS 
IR UŽ JUOS PRISIIMTI 

ATSAKOMYBĘ. TIKIU, KAD 
TOKS AŠ IR ESU.

Optikos salone „Ortoptikos centras“ rasite didelį 
vaikiškų ir suaugusių akinių rėmelių, korekcinių ir 
kontaktinių akinių lęšių, jų priežiūros priemonių, 

aksesuarų ir akinių nuo saulės pasirinkimą.

Kiekvieną savaitę pacientus priima ir konsultuoja akių 
ligų gydytoja-oftalmologė iš Kauno Lina Grybauskienė ir 

optometristė Ina Osauskienė.
Norintiems patekti pas gydytoją ar optometristą, 

pageidautina išankstinė registracija telefonu 8 673 38748.
Užsisakantiems akinius ar perkantiems kontaktinius lęšius, 

gydytojo -oftalmologo konsultacija 
NEMOKAMA!

Optikos salonas siūlo savo klientams nemokamą 
smulkų akinių remontą – varžtelių prisukimą, auselių, 

noselių pakeitimą, palenkimą. Akiniai nemokamai plaunami 
ultragarsinėje vonelėje.

Užsukite į naują optikos 
saloną „Ortoptikos 

centras“, kuris įsikūręs 
Jonavoje, Vytauto g. 2, 
„Gintarinės vaistinės“ 

patalpose, šalia knygyno.
Darbo laikas: I-V 9-19 

val., VI 9-15 val.
Tel.: 8 673 38748.

10 EUR Dovanų kuponas
+ NEMOKAMAS REGĖJIMO 
PATIKRINIMAS
+ NEMOKAMA AKINIŲ 
PRIEŽIŪRA

PATEIKIAME BENDROVĖS TIEKIAMOS ŠILUMOS 
ENERGIJOS KAINŲ 2014–2016 M. 

PALYGINIMAS:

„Nematau priežasčių, kad šildymo kainos galėtų didėti“
Atkelta iš 1 psl.

temos, atsukdami nuorinimo 
ventilius prie kiekvieno šilumos 
įrenginio, arba leisti tai atlikti šil-
dymo sistemų prižiūrėtojui – AB 
„Jonavos šilumos tinklai“ dar-
buotojams.

Kadangi AB „Jonavos šilu-
mos tinklai“ pagrindinė tech-
nologijai naudojamo kuro rūšis 
yra biokuras, 2016 m. tiekia-
mos šilumos kainos buvo že-
mesnės nei 2015 m. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. pa-
didėjo prie gamtinių dujų perda-
vimo kainos pridedama suskys-
tintų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo eksploatavimo sąnaudų 
dedamoji SGD terminalo veiklai 
užtikrinti. Įvertinus šias sąnau-
das, augo gamtinių dujų perda-
vimo kainos ir bendra dujų kai-
na, taikoma šilumos kainų skai-
čiavimuose.

Šių metų spalio mėnesiui 
apskaičiuota šilumos kaina yra 
4,64 ct už kWh be PVM, praė-
jusių metų spalio mėn. šilumos 
kilovatvalandė kainavo 4,22 ct 
be PVM. Šių metų šildymo se-

zonas prasidės 0,42 ct arba 9,0 
proc. brangesniu šildymu.

Pagrindinė priežastis – 
gamtinių dujų, naudojamų ši-
lumos energijai gaminti, kai-
nų skirtumas. Palyginti su pra-
ėjusių metų tuo pačiu laikotar-
piu, gamtinių dujų kaina išaugo 
6,98 Eur/MWh arba 27,8 proc. 

Praėjusių metų spalio ir 

lapkričio mėn. AB „Jonavos 
šilumos tinklai“ tiekiamos ši-
lumos kainos buvo žemiau-
sios šalyje, nes gamtines du-
jas bendrovė įsigijo iš tiekėjo 
pagal galiojusią sutartį. Nuo 
2015 m. rudens šilumos tieki-
mo įmonėms taikoma prievo-
lė pirkti gamtines dujas tik iš 
SGD terminalo.
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Sakoma, kad viščiukai pa-
prastai yra skaičiuojami ru-
denį. Tad su Lietuvos Respu-
blikos Seimo nariu, susisie-
kimo ministru Rimantu SIN-
KEVIČIUMI susėdome „skai-
čiuoti viščiukų“ – kalbamės 
apie per ketverių metų ka-
denciją nuveiktus darbus.

- Beveik prieš ketverius 
metus – 2012 m. gruodžio 13 
d. – tapote 16-osios Vyriau-
sybės, vadovaujamos Algir-
do Butkevičiaus, nariu. Ko-
kius šios Vyriausybės esmi-
nius darbus išskirtumėte?

– Šia tema galima būtų kal-
bėti ir kalbėti. Vis dėlto, mano 
nuomone, vienas iš didžiau-
sių šios Vyriausybės darbų ir 
nuopelnų – realaus darbo už-
mokesčio didėjimas. Pradėjo-
me ir neteisėtai nusavintų pen-
sijų grąžinimo procesą, didžioji 
dalis pensijų jau sugrąžinta, ki-
tais metais procesas turėtų būti 
baigtas. Pensijos taip pat didė-
jo. Gal ir ne taip žymiai, kaip 
kad norėtųsi, tačiau jos po tru-
putį didėjo. Žinoma, jeigu ne-
būtų reikėję grąžinti neteisėtai 
nusavintų pensijų – tam reikėjo 
skirti per 160 mln. eurų – pensi-
jų padidėjimas galėjo būti ir kur 
kas didesnis.

Mažėjo bedarbystė. Žino-
ma, dalis žmonių, kurie netu-
ri darbo, jo neieško ir vargu ar 
apskritai nori dirbti. Tad tikėtis, 
kad bedarbystės visiškai ne-
bus – nerealu. Nedarbo lygis 
5–7 proc. – yra geras rodiklis, 
prie jo beveik ir priartėjome: šių 
metų birželio pradžioje nedar-
bas Lietuvoje siekė 7,6 proc. 
Atskirų specialybių darbuoto-
jų, ypač inžinerinio, IT profilio, 
taip pat kvalifikuotų darbinin-
kų –  montuotojų, suvirintojų, 
statybininkų – pradėjo trūkti, jų 
tenka dairytis Ukrainoje, Balta-
rusijoje.

Pagerėjo tiesioginių investi-
cijų situacija. O tiesioginės in-
vesticijos, kaip žinia, yra rodi-
klis, jog Lietuva eina teisinga 
kryptimi, kad tai saugi šalis, tu-
rinti kvalifikuotos darbo jėgos ir 
pan.

Nepaisant to, kad dėl geo-
politinių priežasčių Rusijos rin-
ka ir Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) šalių ben-
dra politika nebuvo palanki Lie-
tuvai eksportuoti ar reekspor-
tuoti iš Vakarų pagamintą pro-
dukciją, situacija eksporto sri-
tyje neblogėjo. Dargi net atra-
dome ir naujų rinkų už Atlanto 
(JAV), mus įsileidžia ir Kinijos 
rinka, į kurią patekti iki tol taip 
pat dėl geopolitinių priežasčių 
ir ambicijų beveik buvo neįma-
noma.

Darbus galima būtų vardy-
ti ir vardyti. Sustiprėjo energe-
tinis nepriklausomumas. Ši Vy-
riausybė įgyvendino idėją, ku-
rią pradėjo prieš tai buvusi Vy-
riausybė. Tačiau atėję radome 
didžiulį atsilikimą nuo grafikų – 
reikėjo veikti ir priimti skubius 
sprendimus. 

Atsirado kabelinės jungtys 
su Švedija. Nemažai nuveikė-
me transporto srityje: įrengti 
127 km europinės vėžės gele-
žinkelio, pastatyti krovinių per-
krovimo terminalai ir t. t. 

Suprantu, kad ką bedarytu-
me – to nepakanka. Vis dėlto 
kartais gal ir visiškai be reika-
lo save nuvertiname? Antai kitų 
pasaulio valstybių politikai Lie-
tuvos ekonominę situaciją ver-
tina kaip labai palankią, pers-
pektyvią, o mes kažkodėl save 
vis plakame. Saviplaka sudaro 
nepalankią atmosferą, neskati-
na pagarbos, sudaro prielaidas 
visuotiniam moraliniam nihiliz-
mui. Mano įsitikinimu, toks vi-
suotinis nihilizmas ir negebė-
jimas įžvelgti pozityvo kaip tik 
yra ir viena iš emigracijos prie-
žasčių.

– Vadovaujate vienai da-
lykiškiausių – Susisiekimo 
– ministerijai. Ar pavyko įgy-
vendinti tuos siekius ir tiks-
lus, kuriuos sau kėlėte atei-
damas vadovauti?

– Didžiąja dalimi – taip. Jei-
gu atsiverstume Vyriausybės 
programą, transporto, ryšių sri-
tyje iš esmės įgyvendinome vi-
sus punktus. Vienas iš didžiau-
sių uždavinių ir tikslų buvo 

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to laivybos kanalo gilinimas ir 
platinimas, taip pat suskystin-
tų gamtinių dujų (SGD) termi-
nalo krantinės pastatymas. Di-
džiąja dalimi šie darbai gulė ant 
Susisiekimo ministerijos. Šian-
dieną turime rezultatą: kituo-
se Baltijos šalių jūros uostuose 
perkrovimai krinta, o Lietuvoje 
– auga. Dėl kokių priežasčių? 
Ogi todėl, kad sudarėme vers-
lui geras sąlygas vykdyti kro-
vos darbus, užtikrinome gali-
mybę priimti stambaus tonažo 
laivus.

Kelių srityje pavyko padidin-
ti finansavimą vietiniams ke-
liams, priėmėme žvyrkelių as-
faltavimo programą, kuriai šiais 
metais skyrėme 70 mln. eurų, 
taip pat ir mažų gyvenviečių 
asfaltavimo programą. Šioje 
srityje sparčiais žingsniais ei-
name į priekį.

Geležinkelių srityje – taip 
pat. Džiugina ir oro transpor-
tas: tiek keleivių dar niekada 
nebuvo pervežta. Ši Vyriausy-
bė nuo bankroto išgelbėjo Kau-
no oro uostą, atgaivinome Pa-
langos oro uostą, kuris, pasku-
tinio pusmečio duomenimis, 
tapo sparčiausiai augančiu 
uostu visoje ES. Žinoma, uosto 
pradiniai rodikliai nebuvo dide-
li, tačiau augimas – akivaizdus.

Susitvarkėme ir su Lietuvos 
paštu, kuris dirbo nuostolingai. 
Priėmėme atitinkamus spren-
dimus, išplėtėme veiklą, atgai-
vinome „Snoriukus“, šiuo metu 
turime 730 paštų, kurie sėkmin-
gai funkcionuoja, kad ir nedide-
lius, tačiau darbuotojams laiku 
išmoka atlyginimus. Mūsų laiš-
kininkai dirba išties pasiaukoja-
mai – pamažu pradedame už-
dirbti pinigų, tad ir atlyginimai 
po truputį didėja.

Iš esmės visose srityse pa-
vyko pasiekti pažangą. Kas 
šiandieną kaime gali pasiskųs-
ti, kad neturi prieigos prie inter-
neto? Plačiajuostis, spartusis 
internetas pasiekia visus, kurie 
tik nori. Tad baigiantis kaden-
cijai paliekame nemažai lėšų 
tęsti europiniams projektams 
– „Rail Baltica“, pradėjome ir 

„Via Baltica“ projektą – norime, 
kad šis mirties kelias būtų daug 
saugesnis.

– Paminėjote „Rail Balti-
ca“ projektą, kuris yra vie-
nas didžiausių ir brangiau-
sių po Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo. Bent jau 
Jonavos rajone jis nelengvai 
skynėsi kelią – sukilo Rago-
žių bendruomenė, tad teko 
koreguoti geležinkelio vėžės 
kryptį ties šia gyvenviete. Tai 
suteikė peno vienai politinei 
partijai dėl to paspekuliuoti 
ir nuopelnus dėl vėžės kryp-
ties pakeitimo prisiimti sau...

– Man gaila, kad vyksta to-
kie nesąžiningi žaidimai. Jeigu 
esi sąžiningas politikas ar bent 
į tokį pretenduoji, derėtų prisi-
imti tik tuos darbus, kuriuos esi 
iš tikrųjų padaręs.

Šis projektas – ne tik ko-
mercinis: tai mūsų valstybės 
gynybos ir saugumo užtikrini-
mo projektas, dėl to jis turi na-
cionalinę svarbą. Greitoji eu-
ropinė vėžė negali eiti oru, ši-
tai visi supranta. Tačiau kai tam 
tikra situacija paliečia žmo-
gų, neišvengiamai kyla nepa-
sitenkinimas ir klausimai: ko-
dėl vėžė eis netoli mano namų, 
geriau tegul eina prie kaimyno 
namų. Šiuolaikinės technologi-
jos leidžia nutiesti maksimaliai 
saugią, netriukšmingą geležin-
kelio liniją. Ragožių atveju pa-
sižiūrėjome, kad turime galimy-
bę šiek tiek vėžės kryptį nuto-
linti nuo gyvenvietės. Tą ir pa-
darėme. Projektą kuruoja Susi-
siekimo ministerija, tad minis-
terijos pasamdyti projektuotojai 
atsižvelgia į užsakovo ir gyven-
tojų poziciją.

– Lietuvoje kelių būklė ne 
vienerius metus vis prastė-
jo, o kelių priežiūrai skirtos 
lėšos vis mažėjo. Esate mi-
nėjęs, kad degalų akcizo at-
skaitymai į Kelių priežiūros ir 
plėtros programą (KPPP) tu-
rėtų didėti procentine išraiš-
ka. Ar per ketverius metus 
įvyko esminių pokyčių šioje 
srityje?

– Taip. Akcizo dalis siekė 55 
proc., dabar ji siekia 65 proc. 
Plius dar iš valstybės biudžeto 
žvyrkelių asfaltavimo progra-
mai skirta 40 mln. eurų – rodi-
klis išties geras.

– Ne kartą esate akcen-
tavęs, kad Seimo narys yra 
visos tautos atstovas, o ne 
vien tik tos apygardos, kurio-
je yra išrinktas. Tačiau mes, 
jonaviečiai, jaučiame Jūsų 
dėmesį ir pastangas prisidė-
ti, kad miestas gražėtų, kad 
gerėtų čia gyvenančių žmo-
nių gyvenimo kokybė. Tai 
ir rekonstruotas automobi-
lių tiltas per Nerį, šiuo metu 
rekonstruojamas kitas tiltas 
link „Achemos“, įrengta žie-
dinė sankryža, iš pagrindų 
remontuojamos trys pagrin-
dinės miesto gatvės ir t. t. 
Vadinasi, Jonavai pasisekė, 
kad ji turi „savo“ susisieki-
mo ministrą?

– Aš manau, kad naudinga. 
Džiaugčiausi, jeigu taip many-
tų ir jonaviečiai. Sunku pasaky-
ti, kurios srities ministras būtų 
naudingesnis rajonui. Tačiau 
infrastruktūrai vadovaujantys 
ministrai tikrai nėra prastas va-
riantas.

– Ar lieka bent kiek laiko 
pomėgiams? Žinau, kad esa-
te aistringas medžiotojas.

– Apie medžioklę nekalbėki-
me – pastarųjų savaičių įvykiai 
rodo, kad tai – pavojinga tema 
(Juokiasi – aut.). Esame žmo-
nės, todėl privalome surasti lai-
ko pramogoms, šventėms, šei-
mai, sau, savo artimiesiems. 
Tad kai tik turiu laisvo laiko – 
stengiuosi jį prasmingai išnau-
doti.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi 
Laima SLOVIKIENĖ

Politinė reklama. Užs. Nr. 2. Bus 
apmokėta iš Lietuvos socialdemokra-

tų partijos Jonavos rinkimų apygardoje 
Nr. 60 kandidato R. Sinkevičiaus politi-

nės kampanijos sąskaitos.

Jonava pajuto, ką reiškia turėti „savo“ 
susisiekimo ministrą
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Rugsėjo 20 d. prieš Jona-
vos klubo ir Vilniaus „Žalgi-
rio“ rungtynes oficialiai atida-
ryta nauja dirbtinės dangos 
futbolo aikštė. Jonavos „Lie-
tavos“ futbolininkai nuo šiol 
šaltuoju sezono metu turės 
tinkamas sąlygas treniruotis 
ir rungtyniauti. 

Naujoji dirbtinės dangos 
aikštė – tai bendras LFF ir Jona-
vos miesto savivaldybės projek-
tas. Senoji aikštelė buvo prastos 
kokybės, netinkama nei treni-
ruotėms, nei rungtynėms. Naują 
dangą Jonavai dovanojo LFF, o 
savivaldybė pasirūpino aikštės 
pagrindų įrengimu. 

„Šaunu, kad bendromis pa-
stangomis vietos futbolo ben-
druomenė gali džiaugtis nauja 
standartinių matmenų dirbtinės 
dangos aikšte. Tokių aikščių pa-
gal programą „Užauginkime Ro-
naldo Lietuvai“ siekiame įreng-
ti kuo daugiau visuose Lietuvos 
regionuose. Pozityviai taip pat 
nuteikia tai, kad Jonavos futbolo 
bendruomenė sistemingai juda į 
priekį tiek kurdama naują infras-
truktūrą, tiek profesionaliai tobu-
lėdama. Teigiamas savivaldy-
bės požiūris leidžia tikėtis, kad 
artimiausioje ateityje Jonavoje 
bus žengtas dar vienas žings-
nis jaunųjų futbolininkų ugdy-
mą perkeliant į klubo struktūrą. 
Kalbant apie pagrindinį Jona-
vos stadioną, tikimės, kad pla-
nai jį atnaujinti bus įgyvendinti 
ir pasibaigus išimtiniam laikotar-
piui „Lietava“ galės toliau žaisti 
„SMScredit.lt A lygos“ rungtynes 
savo žiūrovų akivaizdoje. Atlikus 
numatomus atnaujinimus, stadi-
one galėtų vykti ir 2018 m. Euro-
pos merginų (iki 17 metų) futbo-
lo čempionato rungtynės“, – kal-
bėjo LFF prezidentas E. Eimon-
tas.

„Bendromis pastangomis 
pavyko įgyvendinti šį projektą. 
Manau, kad tai palengvins „Lie-
tavos“ pasiruošimą „SMScredit.
lt A lygos“ kovoms. Čia taip pat 
galės treniruotis ir jaunieji futbo-
lininkai, ir visi norintieji žaisti fut-
bolą. Džiaugiuosi, kad LFF su-
prato mūsų norus modernizuo-
ti infrastruktūrą, o rajono savi-
valdybės taryba skyrė finansa-
vimą aikštės pagrindui įrengti. 
Šiuo projektu mūsų darbai ne-
sibaigia, turime ambicingų pla-
nų gerinti stadiono infrastruktū-
rą. Mes vertiname sezono pra-

džioje federacijos ir lygos vado-
vų suteiktą pasitikėjimą bei pri-
taikytas išimtis dėl infrastruktū-
ros reikalavimų. Davėme paža-
dus ir juos vykdome. Greitai inf-
rastruktūra bus sukurta ir gal-
būt net taps pavyzdine Lietuvos 
mastu“, – sakė Jonavos rajono 
meras M. Sinkevičius.

Aukštos kokybės ir visų ma-
tmenų dirbtinės dangos futbolo 
aikštė (105x68 m) atitinka dviejų 
FIFA-UEFA žvaigždučių katego-
riją. Aikštės įrengimo darbams 
170 tūkst. Eur skyrė miesto val-
džia, dar apie 130 tūkst. Eur kai-
navo dirbtinė danga, kurią dova-
nojo LFF. Futbolo klubui „Lieta-
va“ ši aikštė leis pavasarį ir vė-
lyvą rudenį žaisti namų varžy-
bas ir treniruotis tinkamomis są-
lygomis. 

„Ši aikštė – mums yra išsi-
gelbėjimas, kadangi mes daug 
metų neturėjome tinkamų sąly-
gų treniruotis šaltuoju metų lai-
ku. Senoji danga buvo netinka-
ma, tad tekdavo ieškoti kitų pa-
talpų, salių. Be to, sezono pra-
džioje namų varžybas tekdavo 
žaisti Kaune ir Kėdainiuose, rei-
kėjo ten nuomotis aikštes, o tai 

sudarydavo papildomų išlaidų. 
Visi aikštės parametrai leis pa-
vasarį ir rudenį žaisti oficialias 
rungtynes. Be šios aikštės būtų 
neįmanomas rimtas, norma-
lus pasiruošimas „A lygos“ ko-
voms“, – kalbėjo „Lietavos“ di-
rektorius Džeraldas Rocys. 

Tai ne vieninteliai futbolo inf-
rastruktūros gerinimo darbai Jo-
navos mieste. Greitu metu pra-
sidės stadiono universalios tri-
būnos įrengimas. Pradžioje bus 
įrengta 200 sėdimų vietų tribūna 
su stogu, kuri vėliau padidės iki 
tūkstančio vietų.

„2017 m. planuojama pradė-
ti statyti daugiafunkcę tribūną, 
kurios vietos, atsižvelgus į po-
reikį, galės būti demontuotos ir 
į centrinio stadiono, ir į dirbtinės 
dangos pusę. Ateities planuose 
– visapusiškų matmenų futbolo 
maniežas už Neries, įsikursian-
tis šalia dviejų renovuotų aikš-
čių. Naujomis sąlygomis galėsi-
me konkuruoti su Marijampole, 
o gal net ją ir pralenkti“, – apie 
būsimus planus kalbėjo Dž. Ro-
cys. 

fklietava.lt informaciją

Atidaryta nauja dirbtinės  
dangos futbolo aikštė

Simbolinę juostelę perkirpo Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorė Regina 
Stupurienė, rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 
prezidentas Edvinas Eimontas ir bendrovės „Fortera“, įrengusios šią aikštelę, gene-
ralinis direktorius Egidijus Kriščiūnas. Rugsėjo 23 d. naujai atida-

rytoje dirbtinės dangos aikš-
tėje įvyko „Lietavos“ ir Jero-
nimo Ralio gimnazistų drau-
giškos rungtynės, skirtos J. 
Ralio gimnazijos direktoriaus 
Arūno Rimkaus vardo taurei 
laimėti. 

Abi ekipos kovojo dėl pirmą 
kartą įsteigtos J. Ralio gimnazi-
jos direktoriaus Arūno Rimkaus 
vardo taurės. Vienas ištikimiau-
sių klubo gerbėjų, palaikantis 
„Lietavą“ jau ne vieną dešim-
tmetį, tikisi, kad draugiškas tur-
nyras taps tradicija ir padės po-
puliarinti futbolą tarp vaikų. 

„Mūsų mokyklą baigė daug 
dabartinių klubo žaidėjų, tarp 
kurių Arnas Paškevičius, Ma-
rius Ganusauskas ir daugelis 
kitų. Be to, nemažai moksleivių 
šiuo metu atstovauja „Lietavos 
B“ klubui. Aš taip pat jau dauge-
lį metų palaikau Jonavos klubą 
ir stengiuosi nepraleisti nė vie-
nerių rungtynių. Norime savo 
mokyklos auklėtinius sudominti 
futbolu, supažindinti su miesto 
reprezentacine komanda ir, ži-
noma, paskatinti palaikyti „Lie-
tavos“ klubą“, – kalbėjo A. Rim-
kus.

Po gana atkaklios kovos 
pergalę 6:4 šventė „Lietavos“ 
žaidėjai, kuriems ir atiteko pir-
moji A. Rimkaus taurė. J. Ralio 
gimnazijos absolventas Marius 
Ganusauskas džiaugėsi gali-
mybe sužaisti su buvusios mo-
kyklos auklėtiniais. 

„Aš esu baigęs šią mokyklą, 
tad buvo labai smagu sužaisti 
su jaunaisiais raliečiais. Rung-
tynės praėjo sklandžiai ir links-
mai, laimėjome. Matėsi, kad 
jaunimas labai stengiasi, yra 
techniškas, tačiau dar šiek tiek 
trūksta patirties. Visi jaunuoliai 
lanko futbolo treniruotes, tačiau 
į rungtynes susirinko skirtin-
gų amžiaus grupių vaikinai, gal 
dėl to jiems šiandien trūko susi-
žaidimo. Tačiau jų palaikyti at-
ėjo daug klasės draugų, maty-
ti, kad ši mokykla tikrai myli fut-
bolą, o tai mus labai džiugina“, 
– apie renginį pasakojo „Lieta-
vos“ žaidėjas M. Ganusauskas.

Klubo atstovai pakvietė gim-
nazistus apsilankyti artimiau-
siose komandos rungtynėse 
Jonavoje. Jos įvyks spalio 16 d. 
Tada „Lietava“ kovos su Kauno 
„Stumbru“.

Parengta pagal fklietava.lt 
informaciją

J. Ralio gimnazijos direktoriaus  
A. Rimkaus taurę laimėjo „Lietava“

Kasmet Lietuvos aplinkos 
apsaugos ministerija kvie-
čia savivaldybes rugsėjo 16–
22 dienomis prisijungti prie 
kitų Europos valstybių orga-
nizuojant judriosios savaitės 
renginius. Svarbiausia šios 
akcijos idėja – populiarin-
ti aplinkai draugiškas trans-
porto priemones, skatinti iš-
bandyti susisiekimo automo-
biliais alternatyvas.

Akcijoje dalyvavo ne viena 
rajono mokykla. Jau kelinti me-
tai ypač aktyviai tarptautinėje 
akcijoje, skatinančioje atkreip-
ti dėmesį į neigiamą transpor-
to įtaką aplinkai ir žmonių svei-
katai, dalyvavo Jeronimo Ralio 
gimnazija.

Rugsėjo 22-ąją J. Ralio gim-

nazijos administracija, mokyto-
jai, mokiniai į mokyklą ankstų 
rytą skubėjo pėsčiomis, važia-
vo dviračiais, skriejo paspirtu-
kais, riedučiais ir riedžiais.

„Mūsų bendruomenė, ne-
trukus minėsianti daktaro Jero-
nimo Ralio 140-ąsias metines, 
nutarė įprasminti kelionę dvira-
čiais. Aplankytos Homero kūri-
nių vertėjo atminimo vietos Jo-
navoje. Džiugu, kad Europos 
judriosios savaitės apdovanoji-
mas „Jonavos rajono mokykla 
be automobilio 2016" atiteko 
mūsų gimnazijos bendruome-
nei“, – džiaugėsi J. Ralio gim-
nazijos direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui Daiva Sirtautienė.

„Jonavos garso“  
informacija

Trečiąkart iš eilės metų mokykla 
be automobilio pripažinta  

J. Ralio gimnazija

Rugsėjo 23 d. Jonavo-
je iškilmingai atidarytas Se-
namiesčio gimnazijos stadi-
onas, kuriame dalyvavo LR 
Ministras Pirmininkas Algir-
das Butkevičius ir LR Seimo 
narys, Susisiekimo ministras 
Rimantas Sinkevičius, mero 
pavaduotojas Eugenijus Sa-
butis, administracijos direk-
torius Valdas Majauskas, di-
rektoriaus pavaduotoja Vijo-
lė Šadauskienė.

Drauge su mokyklos ben-
druomene džiaugdamasis at-
naujinta mokyklos sporto baze, 
Premjeras ne tik linkėjo rimtų 
sportinių pergalių, bet ir davė 
startą parodomajai komandinei 
estafetei.

Sporto aikštyno atnaujini-
mas kainavo apie 357 tūkst. 
eurų. Du trečdalius sumos sky-

rė LR Švietimo ir mokslo minis-
terija, likusią - Jonavos rajono 
savivaldybė. Už šiuos pinigus 
atnaujintas futbolo aikštynas, 
krepšinio aikštelė, bėgimo ta-

kai, įrengtas atviras teniso kor-
tas, įrengtos papildomos vietos 
automobilių stovėjimui.

Savivaldybės inf.

Atnaujintas Senamiesčio gimnazijos  
sporto aikštynas

Naują dangą Jonavai dovanojo LFF, o savivaldybė pasirūpino aikštės pagrindų  
įrengimu. 
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KOMENTARAS

Jurgita Arbočienė
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 
Kauno departamento 
Jonavos skyriaus vedėja:

1976 m. Filadelfijoje Ame-
rikos legiono suvažiavimo da-
lyviams, gyvenusiems viena-
me viešbutyje, pasireiškė epi-
deminis ūminės pneumonijos 
protrūkis, kurio metu susirgo 
221 žmogus, o 34 iš jų mirė. 
Vėliau buvo nustatytos bak-
terijos, sukėlusios šią ligą, ir 
pavadintos Legionellapneu-
mophila. Liga gavo legionierių 
ligos arba legioneliozės pava-
dinimą.

Legioneliozė – ūminė už-
krečiamoji liga, pasireiškian-
ti karščiavimu, plaučių užde-
gimu, rečiau – kvėpavimo sis-
temos, virškinimo sistemos, 
inkstų ir nervų sistemos pa-
kenkimu. 

Būdingos dvi klinikiškai ir 
epidemiologiškai susijusios li-
gos formos: 

Pontiako karštligė, pasižy-
minti lengvesne ligos eiga be 
pneumonijos; Inkubacinis pe-
riodas trunka nuo kelių valan-
dų iki dviejų dienų. Liga pasi-
reiškia 2–6 dienas trunkančiu 
karščiavimu, galvos ir raume-
nų skausmu, sausu kosuliu.

Legionierių liga (legioneli-
nė pneumonija) – inkubacinis 
periodas 2–10 dienų. Liga pa-
prastai prasideda aukštu karš-
čiavimu, nuovargiu, galvos ir 
raumenų skausmu. Sausas 
kosulys, skausmas krūtinėje 
progresuoja iki sunkios pneu-
monijos. Gali pasireikšti vidu-
riavimas, vėmimas, apie 50 
proc. susirgusiųjų patiria są-
monės sutrikimų. Krūtinės ląs-
tos rentgenogramoje dažnai 
matyti uždegiminiai židiniai- 
infiltratai. Plaučiuose karkalų 
dažniausiai nepasitaiko.

Kas yra ligos sukėlėjas? 
Judrios, aerobinės, gramnei-
giamos, negaminančios spo-
rų ir kapsulių Legionellaceae 
šeimos bakterijos, kurioje yra 
tik viena legionelių gentis. Šio-
je gentyje yra apie 50 legione-
lių rūšių. Europoje legionelio-
zę dažniausiai sukelia Legi-
onella pneumophila. Žino-
ma 16 L. pneumophila sero-
grupių, iš kurių pirma serolo-
ginė grupė (sg1) nulemia 70-
90 proc. laboratoriškai patvir-
tintų susirgimų.

Paplitimas. Legionelės 
plačiai paplitusios aplinko-
je: vandens telkiniuose (upių, 
ežerų vandenyje), dumble, 

dirvoje, gamybinės ir visuo-
meninės paskirties objektų 
karšto ir šalto vandens siste-
mose. Vandens sistemose nu-
sėdęs dumblas, rūdys pageri-
na sąlygas legionelėms dau-
gintis. Palankiausia vandens 
temperatūra legionelėms dau-
gintis 20–45 ºC, žemesnėje 
nei 20 ºC ir aukštesnėje nei 
60 ºC legionelės nesidaugina. 
Dažniausiai legionelių randa-
ma oro kondicionieriuose, au-
šintuvuose, kompresorinėse, 
dušinėse, baseinuose, įvai-
rioje medicininėje aparatūroje 
(ypač taikomoje respiracinė-
je terapijoje). Keliautojai legio-
nierių liga dažniausiai užsikre-
čia apgyvendinimo paslaugas 
teikiančiose įstaigose (vieš-
bučiuose, moteliuose, laivuo-
se, stovyklavietėse ir kt.). Vy-
resni žmonės yra jautresni šiai 
infekcijai nei jauni. Rūkymas, 
lėtinės plaučių ligos ir įvairios 
imunodeficito būklės – reikš-
mingi rizikos veiksniai.

Kaip plinta? Žmogus le-
gionelioze užsikrečia tik ae-
rogeniniu būdu, t. y., įkvėpda-
mas aerozolio, garų, vandens 
purslų, kuriuose yra sukėlė-
jų. Kartais legionelės į kvėpa-
vimo takus gali patekti ir tie-
siogiai – respiracinės terapi-
jos metu. Geriant ar maisto 
ruošimui vartojant užkrės-
tą vandenį šia liga neužsi-
krečiama. Taip pat negalima 
užsikrėsti ir nuo sergančio 
žmogaus. 

Kokios profilaktinės prie-
monės? Legioneliozės profi-
laktika – tai sukėlėjo rezervu-
aro paieška ir jo nukenksmini-
mas terminiais ar cheminiais 
metodais, oro kondicionavi-
mo, vėsinimo, drėkinimo ir kt. 
sistemų tinkama priežiūra, gy-
dytojų legioneliozės diagnosti-
kos žinių tobulinimas, taip pat 
visuomenės švietimas ir mo-
kymas.

Gyventojams patariama 
neleisti vandeniui užsistovėti, 
kad nesusikauptų nuosėdos, 
reguliariai valyti dušus, dušų 
galvutes ir vandens čiaupus. 
Labai svarbi teisinga van-
dens sistemų eksploatacija, 
t. y., karšto vandens tempe-
ratūra turi būti palaikoma 50–
60 ºC; šalto vandens tempera-
tūra neturi siekti 25 ºC. Esant 
aukštesnei nei 66 °C tempe-
ratūrai legionelės žūva, tačiau 
rekomenduojama tokią tem-
peratūrą išlaikyti ne mažiau 
kaip 25–30 min. Labai svar-
bu neleisti vandeniui užsisto-
vėti sistemose. Rekomenduo-
jama ne rečiau kaip 2 kartus 
per metus valyti ir dezinfekuoti 
aušinimo bokštus, vamzdžius 
oro kondicionavimo sistemo-
se. Nepamiršti valyti ir dezin-
fekuoti vandens šildytuvus, 
vandens filtrus, po vandens 
šildytuvų remonto ir prieš šil-
dymo sezoną dezinfekuoti 
karšto vandens sistemas.

Legionierių liga arba legioneliozė
Po „Lietuvos ryto“ televi-

zijos laidos „Patriotai“ atlik-
to nepriklausomo tyrimo, ku-
ris atskleidė ne tik apie pava-
sarį buvusį Ruklos mokoma-
jame pulke graužikų nešio-
jamo užkrato – jersinijų (lot. 
Yersinia) protrūkį, nuo kurio 
vienas jaunuolis net mirė, bet 
ir tai, kad galima užsikrėsti 
ir legionėmis, t. y. infekcija, 
kuri plinta, kai tiekiamas ne-
pakankamai karštas vanduo. 
Dėl galimos legioneliozės ka-
reivėliams neva kartkartėmis 
buvo draudžiama praustis 
dušuose.

Susirūpinę jonaviečiai 
klausė, ar bet kurio gyven-
tojo netyko pavojai užsikrės-
ti mažai mūsuose girdėta in-
fekcija?

Aldona Skaisgirytė

LEGIONELIOZĖS ATVEJŲ 
DAUGĖJA

Bene pirmą kartą garsiai ir 
viešai apie tokią ligą išgirdome 
prieš pora metų, kai trisdešim-
tmetei lietuvei po vasaros atos-
togų gimtinėje grįžus į Didžią-
ją Britaniją buvo nustatyta ūmi-
nė užkrečiamoji liga – legione-
liozė. Šia liga jauna moteris už-
sikrėtė viešėdama pas motiną 
Panevėžyje.

Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratori-
ja, apsilankiusi moters motinos 
bute ir paėmusi vandens mėgi-
nį, konstatavo, kad buvo rasta 
legioneliozę sukeliančių bakte-
rijų.

Beveik prieš pusantrų metų 
3 legioneliozės atvejai buvo už-
registruoti ir Šiaulių mieste, iš 
kurių vienas baigėsi mirtimi. 
2015 m. iš viso Lietuvoje buvo 
registruoti 8 legioneliozės atve-
jai. Buvo nustatyta, kad didžioji 
dalis susirgusiųjų užsikrėtė gy-
venamojoje aplinkoje.

Aiškinantis susirgimų legi-
onelioze priežastis, Šiaulių vi-
suomenės sveikatos specialis-
tai tąsyk pastebėjo, kad van-
dentiekio sistemų tinkamą prie-

žiūrą gyvenamosiose patalpo-
se atlikti trukdo įvairios priežas-
tys. Viena iš jų – didelis negy-
venamų butų egzistavimas, kai 
susidaro sąlygos užsistovėti 
vandeniui daugiabučiuose na-
muose, o atlikus vandentiekio 
sistemos temperatūrinę dezin-
fekciją, nėra galimybių visiems 
vartotojams nuleisti vandenį. 

Kita iš svarbių priežasčių, 
atsirasti legionėms, yra ir tai, 
kad gyventojai, daugiabučių 
namų bendrijos, taupydami pi-
nigus, sumažina tiekiamo karš-
to vandens temperatūrą. 

„Daugelio namų vandentie-
kio sistemos vamzdynai yra se-
niai eksploatuojami, su dide-
liu nuosėdų sluoksniu, kuriame 
ir susidaro sąlygos gyventi bei 
daugintis legioneliozės sukėlė-
jams“, – priežastis atsirasti legi-
onelėms vardijo Šiaulių visuo-
menės sveikatos specialistai.

Dar kiek anksčiau, 
2012-aisiais, Kauno mieste 
buvo užregistruoti 4 šios ligos 
atvejai. Iš viso tais metais Lie-
tuvoje registruoti 9 legionelio-
zės atvejai. 

Tuo tarpu 2010 m. Lietuvo-
je buvo tik vienas, o 2011 m. – 
du susirgimai legionelioze. Nuo 
2006 iki 2013 metų mūsų šaly-
je buvo užregistruoti tik 22 to-
kie atvejai. 

Susirgimai legionelioze Lie-
tuvoje nėra dažni, bet, kaip 
rodo statistika, tendencija yra 
didėjanti.

JONAVIEČIAMS 
UŽSIKRĖSTI 

LEGIONELIOZE – MAŽAI 
TIKĖTINA

„Jonaviečiams karštas van-
duo tiekiamas +50–55 oC tem-
peratūros. AB „Jonavos šilu-
mos tinklai“, kaip karšto van-
dens tiekėjas, vadovaujasi „Ši-
lumos tinklų ir šilumos vartoji-
mo įrenginių priežiūros taisy-
klių“ 377 punktu ir „Lietuvos hi-
gienos norma HN 24: 2003“ VII 
skyriumi, kuriuose nurodoma, 
kad karšto vandens tempera-
tūra perdavimo sistemos van-
dens ėmimo (naudojimo) vie-
tose turi būti 50–55 °C“, – „Jo-
navos garsui“ sakė AB „Jona-
vos šilumos tinklai“, tiekiančios 
didžiajai daliai Jonavos būstų 
karštą vandenį, direktorius Alf-
redas Sadzevičius.

Pasak jo, legioneliozės pro-
filaktikai labai svarbu nesudary-
ti palankių sąlygų legionelėms 
daugintis. Todėl pastatų geria-
mojo vandens įvaduose įreng-
ti mechaninio valymo filtrai, ku-
rie sumažina sąnašų ant šalto 
ir karšto vandens vamzdynų vi-
daus sienelių susidarymo tiki-
mybę. Karšto vandens ruoši-
mo įrenginiuose yra sumontuoti 
greitaeigiai nerūdijančio plieno 
vandens šildytuvai. Karšto van-
dens tiekimo vamzdynų remon-
tui naudojami ekologiški plasti-

kiniai lygaus paviršiaus vamz-
dynai. Kasmet atliekami pasta-
tų, kurių techninę priežiūrą vyk-
do AB „Jonavos šilumos tin-
klai“, karšto vandens ruošimo 
įrenginių ir karšto vandens sis-
temų praplovimo ir dezinfekavi-
mo darbai.

A. Sadzevičius, paklaustas, 
ar yra tikimybė užsikrėsti legio-
nėmis esant „Jonavos šilumos 
tinklų“ karšto vandens vartoto-
ju ir kokie tai galėtų būti atvejai, 
sakė, kad AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ tiekia vartotojams karš-
tą vandenį, kurio temperatūra 
atitinka higienos normas, valo 
ir dezinfekuoja karšto vandens 
ruošimo įrenginius, vandens fil-
trus, todėl galimybė užsikrėsti 
legionelioze mažai tikėtina.

Be to, karštą vandenį gy-
ventojams tiekiančios įmo-
nės ilgametis vadovas patarė, 
kad vartotojai reguliariai valytų 
dušų galvutes, butuose įreng-
tus vandens filtrus. 

„Negalima leisti, kad vanduo 
užsistovėtų šalto ir karšto van-
dens sistemose. Jeigu sumaži-
nama karšto vandens tempera-
tūra, norint palaikyti karšto van-
dens temperatūrą, reikia nak-
ties metu neišjungti cirkuliaci-
nio karšto vandens siurblio

Prašome pastebėjus karš-
to vandens temperatūros nu-
krypimus nuo normos, pra-
nešti AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ telefonu (8 349) 50 
577. Šis telefono numeris nu-
rodytas mokėjimo už šilu-
mą ir karštą vandenį prane-
šimuose“, – „Jonavos garso“ 
skaitytojų dėmesį atkreipė AB 
„Jonavos šilumos tinklai“ direk-
torius A. Sadzevičius.

Atsargiai! Taupydami galite 
pasigauti ligą

SĄLYGOS ATSIRASTI 
LEGIONĖMS, KAI 

VANDENTIEKIO SISTEMŲ 
TINKAMĄ PRIEŽIŪRĄ 

GYVENAMOSIOSE 
PATALPOSE ATLIKTI 
TRUKDO ĮVAIRIOS 

PRIEŽASTYS: DIDELIS 
NEGYVENAMŲ BUTŲ 

EGZISTAVIMAS – 
SUSIDARO SĄLYGOS 

UŽSISTOVĖTI VANDENIUI 
DAUGIABUČIUOSE 

NAMUOSE, O ATLIKUS 
VANDENTIEKIO SISTEMOS 

TEMPERATŪRINĘ 
DEZINFEKCIJĄ, NĖRA 
GALIMYBIŲ VISIEMS 

VARTOTOJAMS NULEISTI 
VANDENĮ.

NEGALIMA LEISTI, KAD 
VANDUO UŽSISTOVĖTŲ 

ŠALTO IR KARŠTO 
VANDENS SISTEMOSE. 
JEIGU SUMAŽINAMA 
KARŠTO VANDENS 

TEMPERATŪRA, NORINT 
PALAIKYTI KARŠTO 

VANDENS TEMPERATŪRĄ, 
REIKIA NAKTIES 

METU NEIŠJUNGTI 
CIRKULIACINIO KARŠTO 

VANDENS SIURBLIO.

VANDENS VARTOTOJAMS 
REKOMENDUOJAMA 
REGULIARIAI VALYTI 

DUŠŲ GALVUTES, 
BUTUOSE ĮRENGTUS 
VANDENS FILTRUS.

Rugsėjo 28-ąją pasaulyje 
minima pasiutligės diena. Už-
krečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro (ULAC) duomenimis, pirmą-
jį šių metų pusmetį medicinos 
pagalbos kreipėsi 2659 asme-
nys, nukentėję nuo įvairių lau-
kinių ir naminių gyvūnų. Tai – 
aštuoniasdešimt keturiais atve-
jais daugiau nei pernai per tą 
patį laikotarpį (2575).

ULAC specialistai primena, 
kad pasiutligė – tai ūminė žmonių 
ir gyvūnų virusinė centrinės nervų 
sistemos infekcija, kuri netaikant 
specifinių profilaktikos priemo-
nių, visada baigiasi mirtimi. Iki šiol 
nėra veiksmingo pasiutligės gydy-
mo, todėl įkandus bet kokiam gy-
vūnui, rekomenduojama kreiptis į 
asmens sveikatos priežiūros įstai-
gą, kur gydytojas įvertinęs situa-

ciją skirs pasiutligės vakcinacijos 
kursą.

Pasiutlige užsikrečiama, kai 
žmogui įkanda, įdreskia ar apsei-
lėja sergantis naminis ar laukinis 
gyvūnas, su kurio seilėmis pasiu-
tligės virusas patenka į žaizdą. Di-
desnis pavojus kyla susirgti pasiu-
tlige, kai pasiutęs gyvūnas sukan-
džioja žmogui veidą. Mažesnė ri-
zika užsikrėsti - pasiutusio gyvūno 

seilėms patekus į odos įbrėžimus, 
jungines ir gleivines.

Pirmieji pasiutligės simptomai 
panašūs į gripą: karščiavimas, 
galvos skausmas, didelis silpnu-
mas. Šis periodas gali užtrukti 
apie savaitę. Skiriamos dvi tipinės 
pasiutligės formos: encefalitas su 
sujaudinimu yra klasikinė pasiutli-
gės forma, pasireiškianti vandens 
baime, oro judėjimo baime, ger-
klų spazmais ir paralyžine pasiu-
tligės forma, kuri pasireiškia pro-

gresuojančiu raumenų silpnumu 
be galvos smegenų pažeidimo 
požymių. Neurologinių simptomų 
periodas gali užtrukti apie savai-
tę, paskui pereina į komą ir baigia-
si mirtimi. 

Iki šiol nėra veiksmingo pasiu-
tligės gydymo. Nepaisant bando-
mų įvairių gydymo būdų, pagydy-
ti sergančiųjų pasiutlige klinikinių 
simptomų stadijoje nepavyksta.

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro inf.

SOS! Daugėja pasiutligės atvejų
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Jau tuoj pusė metų, kai 
uždarojoje akcinėje bendro-
vėje „Joneda“ nekilnojamo-
jo turto vadybininke dirba Jū-
ratė Prokopaitė, Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) lie-
tuvių filologijos bakalauro 
studijų absolventė, toje pa-
čioje aukštojoje mokykloje 
baigusi magistrantūrą ir įgi-
jusi taikomosios lietuvių kal-
botyros magistro kvalifikaci-
nį laipsnį. 

- Kas lėmė, kad kalbotyros 
magistrė pasuko į nekilnoja-
mojo turto sritį?

- Daug įtakos turėjo galimy-
bė dirbti savo gimtajame mies-
te. Šiais laikais dažnai pabrė-
žiama problema, kad studijas 
baigę absolventai lieka dirbti 
didžiuosiuose šalies miestuo-
se. Aš norėjau grįžti į Jonavą 
ir prisidėti prie miesto gerovės. 
Pamačiusi nekilnojamojo tur-
to vadybininkės darbo pasiūly-
mo skelbimą, iš karto nuspren-
džiau ateiti į pokalbį. Mane, 
kaip humanitarę, labai domino 
galimybė dirbti su žmonėmis. 
Taip pat viliojo galimybė labiau 
pažinti gimtąjį miestą. O vady-
ba ir reklama – tai sritys, ku-
rios man nesvetimos, su kurio-
mis ne kartą susidūriau univer-
sitete.

Pasirinkau „Jonedą“ dar ir 
dėl to, kad man priimtina ben-
drovės filosofija ir pozicija bei 
nuo pat bendrovės gyvavimo 
pradžios ne tik deklaruojamas, 
bet ir kiekvieną dieną savo dar-
bu įgyvendinamas moto – man-

dagus, sąžiningas ir civilizuotas 
aptarnavimas. 

Dabar džiaugiuosi ir dėkoju 
„Jonedos“ kolektyvui už pasiti-
kėjimą ir tikėjimą manimi! 

- Beje, turime pasakyti, 
kad Jūratė universitete mo-
kėsi puikiai. Pažangi studen-
tė studijavo valstybės finan-
suojamojoje vietoje ir gavo 
stipendiją. Ar labai sunku iš-
silaikyti finansuojamoje vie-
toje? Ką patartumėte?

- Išsilaikyti valstybės finan-
suojamoje vietoje nėra sunku, 
sunkiau – ją gauti. Kai stojau į 
universitetą, gavau valstybės 
nefinansuojamą vietą, tačiau 
nepasidaviau ir uoliai dirbau. 
Po pusės studijų laikotarpio 
valstybė man grąžino už dvejus 
mokslo metus sumokėtus pini-
gus ir suteikė valstybės finan-
suojamą vietą likusiems dve-
jiems metams. Patarčiau mo-
kiniams atsakingai rinktis studi-
jų kryptį, o suradus sau artimą, 
stengtis tobulėti, studijuoti, o ne 
tik studentauti. Tada ir seksis.

- Užsienio šalių gyvento-
jams net į galvą neateina pa-
tiems pardavinėti savo būs-
tus ar kitą nekilnojamąjį tur-
tą. 100 proc. tai patiki tuo už-
siimančioms nekilnojamojo 
turto agentūroms. Lietuvoje 
dar daugelis bando parduoti 
savo turtą patys. Kaip mano-
te, kodėl?

- Lietuvoje dar daug žmo-
nių ir automobilius bando tai-
syti patys, ir remontuoti savo 
namus stengiasi taip pat pa-
tys. Tačiau nepavykus, vis tiek 
kreipiasi į specialistus. Manau, 
kad nekilnojamojo turto sri-
tis nėra tokia vienintelė, kurio-
je Lietuvos žmonės bando tau-
pyti pinigus, tačiau nepamatuo-
ja laiko sąnaudų ir rizikos. Vien 
mano dar palyginti neilgos dar-
bo praktikos metu ne vienas 
žmogus kreipėsi pagalbos, kai 
buvo apgautas sukčių, apsime-
tusių specialistais, atliekančiais 

geodezinius matavimus ar turto 
vertinimą. Vakarų Europos ša-
lių žmonių požiūris kitoks – kie-
kvienas stengiasi būti savo sri-
ties specialistu, o veiklas, ku-
rių neišmano, patiki profesiona-
lams.

- Kokias pastebite nekil-
nojamojo turto rinkos ten-
dencijas Jonavoje ir Jonavos 
rajone?

- Pastaruoju metu aprimę 
sklypų pardavimai. Kita ver-
tus, galima pasidžiaugti, kad 
auga butų ir sodų pardavimų 
skaičius. Turbūt kiekvieno dė-
mesį atkreipė pakilusios butų 
nuomos kainos Jonavoje. Tai 
lėmė palyginti su paklausa la-
bai maža nuomojamų butų pa-
siūla. Dažnas jonavietis perka 
butą, namą ar sodo namelį im-
damas būsto paskolą, nes mė-
nesinis mokestis bankui daž-
nai yra mažesnis nei nuomos 
mokestis. UAB „Joneda“ gali 
pasidžiaugti bendradarbiavi-
mu su DNB banku – jis mūsų 
klientams teikia būsto pasko-
las su mažesnėmis palūkano-
mis arba pritaiko mažesnį pra-
dinį įnašą. 

- Kuo svarbus jūsų dar-
bas?

- Malonu dirbti įmonėje, su-
kaupusioje jau 21-erius me-
tus darbo patirties. Tai sąžinin-
ga ir klientams atsakinga agen-
tūra, visada paisanti klientų po-
reikių ir atsižvelgianti į jų norus. 
Objektai mūsų agentūros rekla-
muojami jų savininkų nustaty-
ta kaina. Žinoma, jeigu klientas 
pageidauja, visada rekomen-
duojame ir padedame nustaty-
ti tuo metu konkurencingas kai-
nas. Dėl galutinės kainos dera-
si pirkėjas ir pardavėjas. 

Pabaigoje norėčiau pasaky-
ti – džiaugiuosi savo darbu. Su-
sipažįstu su daugybe žmonių, 
aplankau daug objektų, valsty-
binių įstaigų, įmonių ir kt. O la-
biausiai man malonu – padėti 
išsirinkti žmogui namus.

Malonu padėti išsirinkti  
žmogui namus

Užuolaidos – labai svarbi 
kiekvienų namų interjero deta-
lė. 

Įsigijot naują būstą, sure-
montavot namus, o gal atnau-
jinot baldus? 

Nepamirškite tinkamai pasi-
rūpinti langų išvaizda. Pakanka 
tik pakeisti užuolaidas, o, atro-
do, pasikeičia visas kambarys. 
Juk pirmiausiai dėmesys atkrei-
piamas į langus, nes įžengus į 
kambarį akys krypsta į šviesą. 
Langus galima puošti užuolai-
domis, romanetėmis, austrijie-
tėmis arba širmomis. Viskas 
priklauso nuo jūsų skonio, pa-
geidavimų ir kambario interjero. 

Neduoda ramybės klausi-
mas, ką išsirinkti, kas jūsų na-
mams tiktų labiausiai? Ką tik 
atsidariusiame užuolaidų sa-
lone naujoje "Norfoje", Žei-
mių g. 26A (persikėlėme iš 
Prezidento g.3) pasiūlysime 
jums tinkamiausią variantą, pa-
konsultuosime, suteiksime in-
formacijos apie tai, kas yra ne 
tik gražu, bet ir praktiška. 

Galime atvykti į namus, iš-
matuoti ir padėti išrinkti geriau-
sią variantą būtent jums. Mūsų 
salone taip pat galima užsaky-
ti ritininių užuolaidų (vad. „role-
tų“), karnizų, jeigu reikia – juos 
ir sumontuojame.

Užuolaidų salonas dirba 
pirmadienį – penktadienį nuo 
10 iki 18 val. Šeštadienį nuo 
10 iki 14 val. 

Maloniai kviečiame apsi-
lankyti! Kurkime namų jauku-
mą kartu!

Kviečia naujas užuolaidų salonas

NAUJAUSI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAI
PARDUODAMA

2 KAMB. 
Šilų k., Lokio g. Mūr. 3 a. namas, III a. Bendr. pl. 53,51 m², ko-

ridorius 10,09 m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė 9,17 
m², kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48 m². Yra rūsys. Auto-
nominis šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grin-
dys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys, naujas gyvatukas, vo-
nia ir klozetas. Kieme yra ūkinis pastatas (bendr. pl. 626,46 m²), 
žemės sklypas daržui, šiltnamis. Netoli darželis. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 655 54404

3 KAMB. 
Parduodamas 3 kamb. butas Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., 

bendr. pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 m², 11,56 m²; virtu-
vė 9,68 m², koridorius 8,49 m², vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o 
koridorius sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas, labai pla-
tus balkonas. WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. Par-
duodamas su kai kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži šildy-
mo mokesčiai. Namas renovuotas, už renovaciją sumokėta. Tvar-
kingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna. Ša-
lia miesto centras, upė. Kaina 43000 Eur. Tel. 8 655 54404

SODAI
Sodą s/b „Žilvitis“, Salupių k., Lakštučių g. (6 a žemės sklypas, 

1989 m. statybos 47,14 m² mūr. namelis su mansarda. I a. yra 
krosnis. Yra šiltnamis, šulinys. Užtvertas įvažiavimas į sodų ben-
driją. Sodų bendrija šalia upės (sodininkai susitvarkę priėjimą prie 
upės), netoli Zatyšių karjeras. Kaina 19000 Eur. Tel. 8 655 54404

Sodą Trobalaukio k., Dumsių sen., s/b „Ąžuolas“. Mūr. name-
lis, kurio bendr. pl. 26,35 m². 1 a.: kambarys 13,88 m², virtuvė 6,92 
m², 2 a.: kambarys 5,55 m². Rūsyje (pl. 20,54 m²) yra židinys, vir-
tuvėje – pečius. Du dideli balkonai (pirmame ir antrame aukšte). 
6 a žemės sklypas, geodeziniai matavimai, atskiras įvažiavimas. 
Vaismedžiai, vaiskrūmiai, skiepytos obelys, derlinga žemė. Sodas 
labai tvarkingas, graži vieta, šalia miškas. Kaina 14000 Eur. Tel. 8 
655 54404

Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k. Mūr. 2 a. namas. Bendr. pl. 
61,97 m², kambarys 18,48 m², kitas kambarys 15,52 m², virtuvė 
7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58 m². Yra rūsys (46,48 
m²). Virtuvėje pečius su sienele, didelis balkonas. 10 a žemės 
sklypas. Šulinyje geras vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, 
ribojasi su vienais kaimynais, aplink miškas.  Netoli stotelė. Iš upės 
tiekiamas vanduo laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel. 8 655 54404 

SKLYPAI
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. 

2,2852 ha žemės ūkio paskirties sklypas, kuris ribojasi su mišku ir 
keliu; netoli upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837 ha miškų ūkio 
paskirties žemė; draustinis. Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha že-
mės ūkio paskirties sklypas prie Neries upės ir kelio. 0,2275 ha 
miškų ūkio paskirties žemės sklypas prie upės ir kelio. Šių skly-
pų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai yra vienas šalia kito. Tel. 8 655 
54404

0,8 ha žemės ūkio paskirties sklypą Išorų k., Jonavos r. Kadas-
triniai matavimai, šalia kelio. Kaina 450 Eur/a. Tel. 8 655 54404

ESU DĖKINGA

Laikas nusineša dienas, mėnesius, metus...
Laikas dovanoja gyvenimo spalvas.
Gyvenimas gražus, mylėkime tokį, koks jis yra: su pienių me-

dumi, su druskos sauja, be nuoskaudų ir skausmo širdyje. Žuvė-
drai reikalinga jūra, paukščiui - dangus, žydrynė ir melsvieji toliai, 
o žmogui reikia žmogaus su tauria širdimi, nuoširdžia šypsena ir 
tyromis akimis.

Tokiais šiltais žodžiais norėčiau atsiliepti apie garbingą, daug 
pasiaukojimo ir atsakomybės pareikalaujantį policininkų darbą. O 
ypač esu dėkinga Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencinės policijos tyrė-
jui Algirdui Korolkovui, Audriui Gaižauskui ir Svajūnei Jasiūnaitei.

Nuoširdžiai dėkoju šiems darbuotojams už malonų priėmimą, 
sąžiningumą ir tyras akis.

Sėkmingo darbo jums linki ir dėkoja
Marytė Autukienė

Jonavos gyventoja

ĮVYKIS PERSPĖJA - TAMSIUOJU PAROS 
METU DAROSI NESAUGU

Į policijos pareigūnus kreipėsi jonavietė. Moteris pranešė, kad 
vieną rugsėjo vakarą, apie 19 val. 20 min., ji ėjo A. Kulviečio ga-
tve. Staiga iš už nugaros pribėgo du jaunuoliai, vienas jų pagrie-
bė iš moters rankų maišelį, kuriame buvo piniginė su 80 eurų, as-
mens tapatybės kortelė, banko ir įvairios nuolaidų kortelės. Mote-
ris teigia patyrusi 120 eurų žalą.

Skaitytojų laiškai

Policija informuoja
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Kas? Kur? Kada? Moterų dėmesiui!
Prekybos centre ,,NORFA'',  
esančiame Žeimių g.26A,

Parduotuvėje „STILINGA APRANGA 
MOTERIMS“

platus pasirinkimas didelių  
dydžių drabužių.

Šiuo metu visiems drabužiams 10 % 
nuolaida.

Darbo laikas: I-V 10-19,VI 10-17,
VII 10-16 val

Parduotuvėje ,,APATINIS TRIKOTAŽAS“, 
įsikūrusioje PC,,NORFA'', Žeimių g.26A, 

10 proc. nuolaida daugeliui prekių 
(chalatams, naktiniams marškinėliams, 

marškinėliams, maudymosi kostiumėliams, pi-
žamoms, vyriškiems šortams, aptemptukėms)

Darbo laikas: I-V 10-19,VI 10-17, VII 10-16 
val.

UAB „SONINETA“, Chemikų g.35
NAUJIENA JONAVOJE! 

DĖMESIO TURINTIEMS KLAUSOS SUTRIKIMŲ
Spalio 13 d.
Turintiems klausos sutrikimų bus parenka-

mi kokybiški Phonak klausos aparatai.
Šveicarų kompanija Phonak yra viena iš 

didžiausių pasaulyje kompanijų, kuri specializuojasi klausos apa-
ratų projektavimo, gamybos ir vystymo srityje.

Atlikus klausos patikrinimą – aparatai parenkami kiekvienam 
individualiai. Jie gali būti įausiniai arba užausiniai.

Klausos protezavimo specialistai iš įmonės UAB „Bio-
medika“ spalio 13 d. ir pacientus priims nuo 10 val. Išanksti-
nė registracija tel.: 8 (349) 53021, 8 656 09224.
Jūsų lauksime: Chemikų g. 35, optikos salone „Sonineta“.

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

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Gydytojo R. Kvedaravičiaus 
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. (8-349) 60202. Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.
Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu 

(12 % palūkanos be pradinio įnašo)
• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel. 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija. 
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.
• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640 
55506.
• Dantų rentgeno nuotraukos

Klinika Jūsų laukia: J. Ralio g. 8 
(už Sąjūdžio aikštės ekrano), Jonava

JONAVOS KULTŪROS 
CENTRAS KVIEČIA!

DIDŽIOJI SALĖ
Rugsėjo 30 d. 18 val. – 

„Domino” teatro spektaklis „Vy-
ras po padu“. Bilieto kaina 
9,5-17 Eur.

Spalio 5 d. 14.30 val. – Mo-
kytojų dienos proga – 2 dalių 
satyrinis farsas „Vardan tos“ 
pagal P. Vaičiūno pjesę „Patri-
otai“, rež. Aidas Giniotis. Įėji-
mas su kvietimais.

Spalio 12 d. 18 val. – Man-
to Stonkaus ir gyvo garso gru-
pės humoro šou „Kultas“. Bi-
lieto kaina 12-18 Eur.

Spalio 17 d. 18 val. – Kazi-
miero Jakučio koncertas. Ne-
mokamas.

Spalio 19 d. 11 val. – Vil-
niaus kamerinio teatro spekta-
klis vaikams „Strakaliukas ir 
Makaliukas“. Bilieto kaina 5 
Eur.

Spalio 20 d. 18 val. – tea-
tralizuota muzikinė komedija 
„Senberniai“ su charizmatiš-
kuoju Liudu Mikalausku ir muzi-
kos ansambliu „Ainiai“. Bilieto 
kaina 7-9 Eur. Didesnėms nei 
10 asmenų grupėms taikomos 
nuolaidos.

Spalio 25 d. 18 val. – Naci-
onalinio dramos teatro spekta-
klis „Bestuburiai”. Bilieto kai-
na tikslinama.

Spalio 26 d. 18 val. – „2 Do-
natai“ su gyvo garso grupe kon-
certe „Viskas pusiau“. Bilieto 
kaina 8-10 Eur. Koncerto dieną 
- 12 Eur.

MENO GALERIJA
Spalio 7 d. 18 val. – Vil-

niaus dailės akademijos Kauno 
fakulteto grafikos magistran-
tų parodos atidarymas.

Spalio 8 d. 13 val. – eduka-
ciniai tapybos užsiėmimai su-
augusiems.

Spalio 21 d. 18 val. – poezi-
jos ir muzikos vakaras su grupe 

„Poetautuojai“. Nemokamas.
Spalio 28 d. 18 val. – meni-

ninkų grupės tapybos parodos 
„Širšių medus“ atidarymas.

KITI RENGINIAI
Kiekvieną sekmadienį 18 

val. – šokių vakarai vyresnio-
jo amžiaus žmonėms (Kultū-
ros centro fojė).

Šiuo metu eksponuojama 
Jonavos r. savivaldybės tea-
tro projekto „Lygybės medis“ 
paroda (Kultūros centro fojė).

Spalio 1 d. 13.30 val. – 
„Baltic Model Management“ 
modelių atranka (211 a.).

Spalio 1 d. 16 val. – šven-
tinis minėjimas „Jeronimo Ra-
lio gimnazijos odisėja“ (Di-
džioji salė).

Spalio 6 d. 18 val. – labda-
ros koncertas „Gerumo spar-
nai“ (Didžioji salė).

Spalio 10 d. 17 val. – ren-
ginys, skirtas Savivaldos die-
nai (Mažoji salė).

SENIŪNIJOS
Liepių kultūros centras
Rugsėjo 30 d. 18 val. – Šv. 

Mykolo dienos mugė „Pirk-
siu, parduosiu, dykai dova-
nosiu...“ (prie bendruomenės 
namų). Bus visko: numegztų ir 
nunertų, dailiai nupintų, išau-
gintų ir išdžiovintų, iškeptų ir iš-
suktų, suslėgtų ir išrūkytų. No-
rinčius prekiauti savo gaminiais 
prašome registruotis Liepių kul-
tūros centre arba tel. (8 611) 
49594.

Visus, norinčius gauti Jo-
navos kultūros centro savai-
tinį naujienlaiškį su renginių 
repertuaru, kviečiame rašy-
ti laišką el. p. adresu: info@
jkc.lt su tekstu: „Noriu nau-
jienlaiškio“.

Išsamesnė informacija 
interneto svetainėje  

www.jkc.lt
ir Jonavos kultūros 

centro kasoje 
tel. nr. (8 349) 51868

JONAVOS KRAŠTO 
MUZIEJAUS VEIKLA 

SPALIO MĖNESĮ

PARODOS
Iki 14 d. Fotografijų paroda 

„Jonavos rajono maldos na-
mai“ (Dailės skyriuje).

15 d. 11 val. Janinos Alta-
ravičienės „Skraisčių – šali-
kų pasaulyje“ parodos atida-
rymas. Atidarymo ir parodos 
metu bus galima įsigyti autori-
nių darbų (Dailės skyriuje). Par-
oda veiks iki spalio 31 d. 

EDUKACIJA
Visą mėnesį:
Pirmokų diena muziejuje 

(pažintinė ekskursija);
Edukacinė valandėlė moks-

leiviams „Dega Vėlinių žvake-
lė“;

Edukacinė valandėlė-eks-
kursija „Žydų gyvenimo žen-
klai Jonavoje“.

Būtina registracija tel. (8 
349) 51446.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Nuo interpreta-

cijos link tradicijos“ vykdy-
mas 

12 d. 12 val. ir 14.30 val. 
13 d. 12 val. paskaitos „Bičių 
gyvenimo modelis“. Lektorius 
Jonavos bitininkų draugijos pir-
mininkas Juozas Rimkus. 

12-28 d. Edukaciniai užsiė-
mimai: „Žvakių sukimas iš vaš-
ko plokštelės“, „Žvakių liejimas 
su forma“, „Žvakių liejimas pyli-
mo būdu“ (Jonavos rajono mo-
kyklose, seniūnijose, Etnografi-
jos skyriuje). Būtina registracija 
tel. (8 349) 53388.

12-28 d. Edukaciniai užsi-
ėmimai: „Gyvenimo ciklo pa-
pročiai: laidotuvių apeigos Jo-
navos rajone“ (Jonavos rajono 
mokyklose, seniūnijose).

Daugiau informacijos 
www.jonavosmuziejus.lt

Svarbu žinoti

Pasaulio sveikatos or-
ganizacijai paskelbus apie 
tymų, raudonukės ir įgimto 
raudonukės sindromo elimi-
navimą pasaulyje, Lietuvo-
je vykdoma epidemiologinė 
ir laboratorinė tymų/raudo-
nukės ir įgimto raudonukės 
sindromo priežiūra. 

Šiais metais Lietuvoje 
registruoti 22 tymų atvejai. 
Paskutinį kartą Jonavos ra-
jone 2015 m. liepos mėne-
sį registruoti du tymų atve-
jai. Susirgo dvi suaugu-
sios moterys. Epidemiolo-
ginių tyrimų metu nustatyta, 
kad atvejai tarpusavyje epi-
demiologiškai, vietos ir lai-
ko atžvilgiu nesusiję. 2016 
m. vasaros pabaigoje buvo 
įtarta raudonukė 7 mėnesių 
mergaitei, tačiau šis atve-
jis laboratoriškai nepatvir-
tintas.

Tymai tai ūmi, itin užkre-
čiama virusinė infekcija, plin-
tanti oro lašeliniu būdu ir pa-
sireiškianti karščiavimu, bėri-
mu ir kvėpavimo takų bei akių 
junginės uždegimu. Tymai 
buvo ir iki šiol yra viena daž-
niausių mirčių priežasčių tarp 
visų vakcinomis kontroliuoja-
mų ligų. 

Raudonukė, tai pat kaip ir 
tymai, plintanti oro lašeliniu 
būdu ir pasireiškia karščiavi-
mu, odos bėrimu, pakaušio ir 
kaklo limfmazgių padidėjimu. 
Itin pavojinga nėščiosioms, 
nes sukelia įgimtą raudonukės 
sindromą, dėl kurio yra didelė 
apsigimimų tikimybė.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie SAM Jo-
navos skyriaus specialistai in-
formuoja, jog ASPĮ specia-
listai įtarę tymų/raudonukės 
atvejus, taip pat panašiu bėri-
mu ir karščiavimu į tymus/rau-
donukę atvejus, turi imti ėmi-
nius ir siųsti laboratoriniam iš-
tyrimui dėl diagnozės patvirti-
nimo ar atmetimo. Laborato-
riniai tyrimai atliekami valsty-
bės biudžeto lėšomis.

Tymų ir raudonukės viruso 
cirkuliavimo sustabdymui rei-
kalingos aukštos (≥ 95 proc.) 
skiepijimo apimtys dvejomis 
tymų-raudonukės-epideminio 
parotito (MMR) vakcinos do-
zėmis. Pagal šiuo metu ga-
liojantį Lietuvos Respublikos 
vaikų profilaktinių skiepijimų 
kalendorių įskiepijus dvi tymų 
vakcinos dozes, pasiekiama 
patikima ilgalaikė apsauga.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras rekomenduoja neskie-

pytus, nepilnai skiepytus (vie-
na doze), nežinančius savo 
skiepijimo būklės asmenis pa-
siskiepyti tymų-raudonukė-
epideminio parotito (MMR) 
vakcina nemokamai. Terei-
kia kreiptis į savo šeimos gy-
dytoją. Ypatingai svarbu tai 
padaryti prieš keliaujant į už-
sienį.

Monika Piečaitytė
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 
Kauno departamento 
Jonavos skyriaus 
vyriausioji specialistė

Galimybė laiku diagnozuoti ir 
išvengti tymų ir raudonukės

A. ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo pas-

laugas.
GYDO skydliaukės maz-

gus (be operacijos), širdies 
ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutu-
kimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862
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SIŪLO DARBĄ:

  

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

Perka tarybinius  
medalius ir ženkliukus. 

Tel. 8 652 05694 KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS, 
METALINIŲ TVIRTINIMAS.
SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ 
PAMINKLŲ, TVORELIŲ 
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.
TEL. 8- 686 17897 KAPŲ TVARKYMAS

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
l KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? Autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 
Variklio alyvos keitimas nemokamai, perkant alyvą ir filtrą pas mus.
ŽIEMINĖS PADANGOS JAU PREKYBOJE

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

vairavimo mechanizmo).
 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas 

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

(CR  Commonrail sistemos).
 Automobilių kompiuterių programavimas 

(EGR, DPF, AdBlue, Airbag, Immo).

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių 
remonto servisas

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

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

Parduodame akmens  
anglį, lapuočių pjuvenų  
briketus, baltarusiškus  

durpių briketus. 
Atvežame.  

Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,  
baltarusiški durpių  
briketai, lapuočių  

pjuvenų briketai. Atveža. 

Tel. 8-686 09222

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!

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

sutartis 5 m.
www.voniunaujinimas.lt

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394

Autoservisui „Alkidėja“ (J. Basanavičiaus g. 26, Jonava) 
reikalingas kvalifikuotas autošaltkalvis. 

Tel.: 59507, 8 685 24365

UAB „Jonavos paslaugos“ reikalingas elektri-
kas, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėji-
mą. Kontaktiniai telefonai pasiteirauti 8 699 87 307 
arba 8 698 37 186.

Advokato Lino Mažono  
iš Kauno

Teisinės paslaugos  
Jonavoje.

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

Išspręsime Jūsų proble-
mas Tel. 8 672 34241

Advokato padėjėjas  
Vytautas Bartkus,

Konsultuoja įvairiais  
teisės klausimais

Rengia dokumentus
Atstovauja teismuose

Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11, 
Jonava

Tel. 8- 611 17957

Įvairios kompiuterinės 
paslaugos

KOMPIUTERIAI. 
SERVISAS

jonavos-it-paslaugos.eu.

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
Prezidento g.3 

(buvęs „buitinis“, 3 aukštas).
Priimamos rudeninės ir 

žieminės prekės 
iš gyventojų 

(geros išvaizdos)
Prekiaujame proginiais 

drabužiais ir kitomis 
naujomis prekėmis.

Darbo laikas: I – 9.30 – 17 
val., VI – 9.30 – 13 val.

MALKOS
Tel. 8 635 54215

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969


