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poziciją pirmajame šešetuke
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Trokštate stangrios lygios odos?
Kovojate su celiulitu?
Norite sulieknėti?
Trūksta energijos?
Dirbate sėdimą darbą?
Tinsta kojos?
Po gimdymo norite susigrąžinti formas?
STUDIO FIGURA - TAI, KO JUMS REIKIA!!!
Stangrinantys, liekninantys, anticeliulitiniai 

limfodrenažiniai masažai Roll shaper bei 
presoterapijos aparatais, kardiotreniruokliai, vibro plokštė 

- viskas Jūsų sveikatai bei dailioms kūno linijoms!!!
DĖMESIO!!! KIEKVIENĄ RUGSĖJĮ PAČIOS DIDŽIAUSIOS 

NUOLAIDOS METUOSE: ABONENTAMS NET 15 %  
NUOLAIDOS + KŪNO SUDĖTIES ANALIZĖ  + 2 KUPONAI 

DOVANŲ!!! (Akcija iki 09-09). Įsigykite pigiai abonentą dabar - 
sportuokite, kada atrasite laiko (galioja 3 mėn.).

Laukiame Jūsų: Chemikų g.39, tel. 8 650 80016 
FB: Studiofigura Jonava

PriešPo PoPrieš

Super  
pasiūlymas!

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

Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
modernias 5 l pakuotes

Paskutinįjį rugpjūčio se-
kmadienį įsijungiau Lietuvos 
radiją ir atsitiktinai „Kultūros 
savaitėje“ išgirdau kompo-
zitoriaus, profesoriaus Gie-
driaus Kuprevičiaus komen-
tarą, skirtą ne tik vienai svar-
biausių mūsų visuomenės 
sričių – švietimui, bepraside-
dantiems naujiems mokslo 
metams, bet ir taikliai įvardyti 
mūsų visuomenės ligų simp-
tomai, apie kuriuos ne kar-
tą rašėme, kurie matomi pli-
ka akimi, apie kuriuos vėl no-
rėjau brūkštelti šiame po va-
saros vėl pasirodysiančiame 
„Jonavos garso“ numeryje.

Kadangi, kaip sakoma, sa-
vam krašte pranašu nebūsi, 
kaip esu pastebėjusi, kad tos 
pačios mintys, pasakytos žur-
nalisto ar kito vietinio žmogaus 
ir pasakytos nevietinio, dar ge-
riau, jei žinomo autoriteto, prii-
mamos giliau, labiau įsiklauso-
ma į jų prasmę, todėl nutariau 
padirbėti, kad jos būtų išgirs-
tos ir mūsų rajono žmonių. Ne-
patingėjau įsirašyti į diktofoną ir 
paskui išguldyti popieriuje. Tai-
gi, paskaitykime ir pamąstyki-
me. Giedrius Kuprevičius.

„Vėl prasideda mokslo me-
tai – pažinimo, žinių, patirčių ir 
humanizmo metai.

Kokie jie bus, iš tikrųjų lems 
ne, kaip jau įpratome, atsitikti-
nis švietimo ministras ar jo su-
burta komanda, o iš mokyto-
jų savimonės kylantis poreikis 
reikalauti viso švietimo proce-
so vyksmo, vadovaujantis ne 
atsitiktinumais ar partinių intri-
gų protrūkiais, o kompetencija, 
kurios dabar labiausiai ir stin-
ga. Totalinio neišmanymo vir-
šenybė prieš išmanymą ir patir-
tį jau rodo savo veidą arba tiks-
liau – kažkokią neaiškią išraiš-
ką, vedančią link didesnių, pa-
vojingesnių problemų.

Viena jų, akivaizdi. Visuo-
menės dehumanizacija. Nea-
pykantos ir netolerancijos pro-
trūkiai. Galiausiai nacionalinės 
savimonės praradimas. Švieti-
mo kultūra yra visko pamatas. 
Ir jei šioje, iš tikro ne itin bran-
gioje, srityje tiek apsileidimo, 
nesusigaudymo, ko norėti iš re-
zultatų. Ne laikas dejuoti, kai 

graži šventė – Žinių diena jau 
aušta. Tačiau ir laikas, nes mes 
gyvename pernelyg su tais, ku-
rie vadovauja tik todėl, kad nori, 
arba todėl, kad galvoja, jog jie 
yra valdančiosios partijos na-
riai: gali išmanyti viską ir nieka-
da neklysti.

Deja, tikrovė kitokia. Tik 
kažkodėl kenčiame sukandę 
dantis. Nekompetencijos kiekis 
Lietuvoje jau seniai peršoko ne 
tik padorumo, bet ir kantrybės 
ribas.

Ar galime susitaikyti su fak-
tu, kad čia galintys studijuoti ta-
lentingi muzikantai, tarkim, iš-
vyksta į užsienio aukštąsias 
mokyklas, nes įsitikinę, kad tik 
pinigai, kuriuos jie turi susimo-
kėti už nemokamą mokslą, ne-
atitinka kompetencijų, su kurio-
mis jie susiduria mūsų moky-
klose.

Žiniasklaida taip pat viso-
kiais būdais formuoja mintį, kad 
švietimas Lietuvoje bevertis. Iš 
dalies, taip. Bet yra tikrai puikių 
programų, dėstytojų, specialis-
tų. Tačiau, ar jie skatinami, pas-
tebimi? Taigi, bėdų bėdelių turi-
me. Tačiau švietimas valstybėje 
yra ne vien tėvų ar mokytojų rū-
pestis. Valdžios žmonių požiū-
ris į mokslą, studijas, profesio-
nalumą yra šiandien, švelniai 
tariant, keistokas.

Tad sutikdami naujus moks-
lo metus turėtume tapti mažiau 
pakančiais visokioms nepa-
matuotoms reformoms, mums 
keistiems ministrų įnoriams. O 
iš kitos pusės, pačių pedago-
gų atsipalaidavimui, susitaiky-
mui su formuojamomis nuotai-
komis.

Nuo 1966 metų dirbau pe-
dagogu įvairiose institucijose. 
Vienoje net 12 metų teko būti 
fakulteto dekanu. Žinau, kad ne 
visada geri norai gali virsti ge-
rais darbais. Buvo visaip. Pe-
dagogika, kaip ir kūryba, kas-
dien nauja ir kitokia.

Mokytojas, kaip ir mokinys, 
nuolat privalo pats mokytis, to-
bulėti, gyventi dabartyje, o ne 
mituose ar baimėse. Juk kritinis 
protas neturėtų moduliuoti nihi-
lizmą ar skepticizmą.

Žinau, dabar mokytojams 

ne ką lengviau, kai vaikai ger-
biami labiau už mokytoją. O 
tėvai į mokyklą žvelgia kaip į 
madų, gerovės demonstravimo 
podiumą.

Reikia labai nedaug – tik su-
teikti viršenybę kompetencijai, 
profesionalumui, progresui.

O gal ir mokytojo profesijos 
pagarbai.

Prieš keletą dienų važiavau 
Kaune taksi. Vežė jaunas vai-
ruotojas. Sako: „Keleivius ve-
žioju ketvirtą dieną. Tęsiu tėvo 
darbą“. Grįžo iš vergijos, kaip 
jis sako, Anglijoje. Dabar keti-
na dirbti čia. Cituoju to jaunuo-
lio žodžius: „Man čia gera. Aš 
myliu Lietuvą. Ir čia galima gy-
venti“. Padrąsinau sakydamas, 
kad sprendimas teisingas, tuo 
labiau, kad tęsia tėvo darbą, tai 
lyg kokia dinastija. Pastebėjau, 
kad tasai žodis dinastija jam 
buvo itin svarbus.

Gal kada Lietuvos televizi-
joje, dėl įvairovės, atsiras laida 
„Sugrįžusieji“, kurioje jaunuoliai 
pasisakys apie sugrįžimo Tėvy-
nėn argumentus. Priešingai ki-
tos laidos dalyviams, kurie nuo-
lat kartoja, kad tik išvykę tapo 
laimingi ir atgal grįžti neketina. 
Gal ir taip.

Ar dar ilgai taikstysimės su totaline 
nekompetencija? Ir apie naująją idiotizmo viršūnę

NEKOMPETENCIJOS 
KIEKIS LIETUVOJE JAU 

SENIAI PERŠOKO NE 
TIK PADORUMO, BET IR 
KANTRYBĖS RIBAS. TIK 
KAŽKODĖL KENČIAME 

SUKANDĘ DANTIS.

TOTALINIO NEIŠMANYMO 
VIRŠENYBĖ PRIEŠ 

IŠMANYMĄ IR PATIRTĮ JAU 
RODO SAVO VEIDĄ ARBA 

TIKSLIAU – KAŽKOKIĄ 
NEAIŠKIĄ IŠRAIŠKĄ, 

VEDANČIĄ LINK DIDESNIŲ, 
PAVOJINGESNIŲ 

PROBLEMŲ.

Nukelta į 2 psl.

Įsibėgėja 2016 metų Lietu-
vos smscredit.lt A lygos čempi-
onato ketvirtasis ratas. Jau se-
nokai čempionate pasidalinta į 
dvi stovyklas: pirmąsias ketu-
rias vietas užimančios ekipos 
stipriai atitrūko nuo kitų keturių 
komandų, kurios kovoja ne tik 
dėl geresnių pozicijų, bet ir išli-
kimo aukščiausiame divizione.

Labai tvirtą žingsnį ne tik 
užimti šeštąją poziciją, kuri lei-
džia kitais metais vėl rungtyniau-
ti stipriausiųjų elite, bet ir pakovo-
ti dėl penktosios vietos po 23-iojo 
turo susitikimo užsirekomendavo 
Jonavos futbolo klubas „Lietava“. 
Ketvirtadienio vakarą jonaviečiai 
savo aikštelėje priėmė svečius iš 
Utenos – FK „Utenis“. Šiame su-
sitikime debiutavo ir naujasis „Lie-
tavos“ klubo žaidėjas iš Moldovos 

Ivanas Karandašovas, kuris pali-
ko gerą įspūdį.

Užbėgant įvykiams už akių, 
galima teigti, kad „Lietavai“ ne tik 
pavyko atsirevanšuoti už skaudų 
pralaimėjimą trečiojo rato mače 

Jonavos komandos futbolininkas Tadas 
Eliošius (dešinėje) pakviestas atstovau-
ti ir nacionalinei šalies rinktinei
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REIKALAUTI IŠ BET KURIO 
PERKANČIO ALKOHOLĮ 

DOKUMENTO – IDIOTIZMO 
VIRŠŪNĖ

O jau išlipęs iš mašinos pa-
galvojau: „Gerus pedagogus 
turėjo ir puikius tėvus turi tasai 
jaunuolis“. Tik ar įvertinsime, ar 
gebėsime tokią pozityvią pozi-
ciją tinkamai tiražuoti su nauda 
Lietuvai? Tad su naujais moks-
lo metais ir su sugrįžimais!“

Su rugsėju, su naujais moks-
lo metais į mūsų gyvenimą tų 
pačių nekompetentingų spren-
dėjų verdiktu ateina dar viena 
nesąmonė, sulyginanti nepilna-

mečius ir žilagalvius. Vietoj to, 
kad būtų išspręsta problema, 
susijusi su negalėjimu įsigyti al-
koholio tam tikrai amžiaus gru-
pei – žmonėms iki 18 metų, nu-
einama lengviausiu keliu – su-
kuriama prievolė rodyti asmens 
dokumentą visiems. 

Paskutinėmis rugpjūčio die-
nomis Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro (ULAC) medikai 
išsiuntinėjo informaciją, kad ar-
tėjant naujiems mokslo metams 
specialistai jau sulaukia suneri-
musių tėvų skambučių dėl vai-
kų užsikrėtimo utėlėmis atve-
jų. Po atostogų tėvams reikė-
tų atkreipti dėmesį, ar jų vaikai 
neužsikrėtė pedikulioze (utėlė-
mis).

Pedikulioze dažniau užsi-

krečia jaunesni mokyklinio am-
žiaus mokiniai, ypač mergaitės. 
Pagrindinis apsikrėtimo galvi-
nėmis utėlėmis požymis - glin-
dos plaukuose. Jų gausa dides-
nė nei suaugusių utėlių. Glin-
dos nėra aktyvios ir sunkiai nu-
imamos nuo plauko. Taip pat 
dėl utėlių įkandimų gali atsirasti 
nusikasymų smilkinių, kaktos ir 
pakaušio srityje. 

Vaikui nustačius pedikulio-
zę, būtina pasitikrinti ir kitiems 
šeimos nariams, draugams, 
bendramoksliams, o kontakti-
nius asmenis - informuoti apie 
problemą. Taip pat svarbu, kad 
visiems užsikrėtusiems asme-
nims, tuo pačiu metu būtų tai-
komi tie patys medikamentai, 
nes tik tokiu būdu bus išvengta 
pakartotinio užsikrėtimo tarp ar-

timųjų, bendramokslių ir t.t.
Medikai primena, kad tėvai, 

aptikę, jog vaikas ar globotinis 
užsikrėtė utėlėmis, informuo-
tų lankomo kolektyvo atstovą. 
Tai paskatins imtis profilaktinių 
priemonių ir padės sustabdyti 
tolesnį pedikuliozės plitimą.

Taigi, ne vienoje klasėje bus 
nustatyta, kad 2-3 vaikai atėjo 
į mokyklą su minėtais „gyvūnė-
liais“. Išeitų, kad vadovaujantis 
ankstesniuoju principu dėl al-
koholio įsigijimo, būtina priim-
ti analogišką sprendimą, gelbė-
ti ne tuos kelis vaikus nuo utė-
lių, o visą klasę nukirptų plikai. 

Ne be reikalo vienas vie-
nos partijos vadovas pertekli-
nį dokumentų reikalavimą per-
kant alkoholį įvardijo idiotiz-
mo viršūne. Negaliu sakyti nei 
vardo, nei pavardės, nei parti-
jos pavadinimo, nes VRK (Vy-
riausioji rinkimų komisija) ir nu-
ėjo tuo pačiu - lengviausiu ke-
liu. Jai vaidensi, kad bet kuria-

me straipsniukyje tūno paslėp-
ta politinė reklama. Gal ir gali ją 
išvysti nebent kokios žolės pa-
uostęs ar kokią musmirę su-
kramtęs ar kokio skysčio, pana-
šaus į alkoholį, kelis puslitrius 
ant galvos susivertęs, kur blai-
viai ir logiškai mąstančiam pilie-
čiui net į galvą mintis neateitų 
apie kokius paslėptus politinės 
reklamos lobius. O bet kuris po-
litikas, viešumoje prasižiojęs iš-
tarti žodį ar atlikti kokį veiksmą, 
greitai apkaltinamas politine re-
klama. 

Taigi, tęsiu toliau. Tas par-
tijos pirmininkas įsitikinęs, kad 
nuo rugsėjo 2 d. prekybininkų 
susigalvotą taisyklę reikalau-
ti iš bet kurio perkančio alkoho-
lį dokumento – seniai neregėta 
kvailystė. 

„Kartą jau tai buvo ir visi įsiti-
kino, kad tai visiškas absurdas. 
Dabar vėl bandymai daryti tą 
patį – idiotizmo viršūnė. Kai jau 
rodos nieko kvailesnio nebesu-
galvosi, visuomet atsiras tokių, 
kurie tai padarys. Šis sprendi-
mas turi būti nedelsiant atšauk-
tas“, – sako politikas. 

Prekybininkai teigia, kad 
dėl šios taisyklės alkoholio par-
davimai galėtų sumažėti iki 15 
proc., tačiau tas mano nuasme-

nintas politikas abejoja, ar tai 
išties padės spręsti alkoholiz-
mo problemą šalyje: „Taip, gal-
būt kažkas spontaniškai nenu-
sipirks tą dieną alaus ar vyno, 
nes paliko asmens dokumen-
tą, bet kuo tai padės spręsti il-
galaikį alkoholizmą, kuris ir yra 
didžioji problema. Saikus alko-
holio vartojimas jokioje pasau-
lio valstybėje nėra problema, ar 
pas mus kaip visada viskas ki-
taip? Nori prekiautojai mažinti 
alkoholio pardavimus? Tegu vi-
sai nustoja jais prekiauti, o ne 

imasi nereikalingų ir visuomenę 
erzinančių iniciatyvų. Geriau pi-
nigus, kurių jie patys žada ne-
tekti dėl sumažėjusios preky-
bos, investuotų į švietimą“.

Politiko nuomone, sveikinti-
na yra iniciatyva užtikrinti, kad 
nepilnamečiai negalėtų įsigy-
ti alkoholio, tačiau sveiku pro-
tu nesuvokiamas yra pasirink-
tas kelias. 

„Garbaus amžiaus žmonių 
reikalauti dokumento, kai aki-
vaizdu, kad jie turi teisę jį pirkti 
– absurdas. Jeigu prekybininkai 
patys neatšauks šios nesąmo-
nės, to privalės imtis politikai“, – 
teigia vienos partijos vadovas. 

Tai pats laikas ir imtis. Ko 
laukiate? Gal bus precedentas 
ir kitas iš nekompetencijos bei 
žioplumo ne kieno kitų, o daž-
niausiai pačių politikų įstaty-
mais palaimintas absurdiškas 
taisykles, primestas visiems 
šalies gyventojams, nors kartą 
realiame gyvenime pamatyti ir 
prisitaikyti sau. Nes kažkaip tie 
politiniai akiniai jau visiems la-
bai tikrąjį vaizdą iškreipia ir jau 
neturi reikšmės –prieš ar po – 
rinkimai.

Nepraraskite proto ir die-
ną naktį lindėdami feisbukuo-
se, nepaleisdami iš akių savo 
išmaniųjų telefonų. Čia jau liga 
ne kiekvieno atskirai, o visuo-
menės, kai pokemonus gau-
do ir valstybių galvos, gerai, jei 
būtų tik dėl reklamos – girdi, ko-
kie šiuolaikiški. Bet kaskart vis 
daugiau požymių, kad žmonija 
jau kuris laikas pasukusi pačios 
susinaikinimo linkme.

Su naujais mokslo metais! 
Tegul šviesūs protai nuga-
li šiandieninį pasaulį baigiančią 
praryti hidrą – visuotinį zombė-
jimą. Apie pokemonus ir kitas 
zombėjimo tendencijas skaity-
kite 5 psl.

Protingo rudens. Ir iki kitų 
susitikimų.

Redaktorė

Nuo rugsėjo 2 d. pradeda kursuoti maršrutinis autobu-
sas iš Žeimių geležinkelio stoties

Autobusas ryte į Jonavą iš Žeimių geležinkelio stoties iš-
vyks 7.21 val., o į Žeimių geležinkelio stotį iš Jonavos au-
tobusų stoties 16.10 val. 

UAB „Jonavos autobusai“ administracija

PARDUODA
BAB "Skaruliai" parduoda privažiuojamuosius geležin-

kelio kelius: 
Nr. 15 un. Nr. 4400-2935-6765, kelio ilgis 677 m. pradinė 

pardavimo kaina 38000 Eur, 
Nr. 19 un. Nr. 4400-2935-6732, kelio ilgis 607 m. pradinė 

kaina 37000 Eur
Nr. 20 un. Nr. 4400-2935-6843, kelio ilgis 196 m. pradinė 

kaina - 11000 Eur. 

Keliai yra Jonavoje. Tel. 8 678 80274.

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

Kauno 1-osios advokatų kontoros Lignugaris,  
Liutkevičius ir partneriai

Jonavos padalinys
Advokato padėjėjas Vytautas Bartkus 

dirba J.Ralio g. 11/Klaipėdos g. 2, 
2 aukšte, kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pietų pertrauka 12.00-13.00 val.
Tel 8 611 17957

• Konsultacijos įvairiais civilinės, darbo, šeimos, administraci-
nės, baudžiamosios ir kitokiais teisės klausimais.
• Teisinių dokumentų (įvairių rūšių ieškinių, atsiliepimų į ieški-
nius, priešieškinių, skundų, prašymų, pareiškimų teismams, 
valstybės ir savivaldybės įstaigoms) surašymas, civilinių bylų 
paruošimas teismui. 
• Atstovavimas teisme.
• Įvairių sutarčių surašymas. 
• Įmonių įstatų ir nuostatų surašymas, visų rūšių įmonių steigi-
mo ar perregistravimo dokumentų parengimas.

Ar dar ilgai taikstysimės su totaline 
nekompetencija? Ir apie naująją idiotizmo viršūnę

Atkelta iš 1 psl.

ŠVIETIMO KULTŪRA YRA 
VISKO PAMATAS. IR JEI 
ŠIOJE, IŠ TIKRO NE ITIN 

BRANGIOJE, SRITYJE 
TIEK APSILEIDIMO, 

NESUSIGAUDYMO, KO 
NORĖTI IŠ REZULTATŲ.

TURĖTUME TAPTI MAŽIAU 
PAKANČIAIS VISOKIOMS 

NEPAMATUOTOMS 
REFORMOMS, MUMS 

KEISTIEMS MINISTRŲ 
ĮNORIAMS. O IŠ KITOS 

PUSĖS, PAČIŲ PEDAGOGŲ 
ATSIPALAIDAVIMUI, 
SUSITAIKYMUI SU 
FORMUOJAMOMIS 

NUOTAIKOMIS.

VALDŽIOS ŽMONIŲ 
POŽIŪRIS Į 

MOKSLĄ, STUDIJAS, 
PROFESIONALUMĄ YRA 

ŠIANDIEN, ŠVELNIAI 
TARIANT, KEISTOKAS.

Lietuvos kelių policijos tar-
nyba informuoja, kad nuo sa-
vaitės vidurio šalies keliuose 
vykdoma sustiprinta transpor-
to priemonių važiavimo grei-
čio kontrolė. Prasidedant nau-
jiesiems mokslo metams, Lie-
tuvos kelių policijos tarnyba or-
ganizuoja saugaus eismo akci-
ją, kurios metu šalies keliuose 
visais būdais bus fiksuojamas 
net menkiausias greičio virši-
jimas. Greičio matavimo prie-
taisai fiksuos visas transporto 
priemones, netaikant jokios to-
lerancijos, ir vairuotojai (trans-
porto priemonių savininkai) už 
Kelių eismo taisyklių pažeidi-

mus turės atsakyti teisės aktų 
nustatyta tvarka.

Lietuvos kelių policijos 
tarnyba primena, kad atsako-
mybė už leistino greičio vir-
šijimą yra numatyta Lietuvos 
Respublikos administraci-
nių teisės pažeidimų kodek-
so 124 straipsnyje:

Nustatyto greičio viršijimas 
iki 10 kilometrų per valandą 
- užtraukia įspėjimą vairuoto-
jams.

Nustatyto greičio viršijimas 
daugiau kaip 10, bet ne dau-
giau kaip 20 kilometrų per va-
landą - užtraukia baudą vairuo-
tojams nuo 11 iki 28 eurų.

Nustatyto greičio viršijimas 
daugiau kaip 20, bet ne dau-
giau kaip 30 kilometrų per va-
landą - užtraukia baudą vairuo-
tojams nuo 28 iki 86 eurų.

Nustatyto greičio viršijimas 
daugiau kaip 30, bet ne daugiau 
kaip 40 kilometrų per valandą - 
užtraukia baudą vairuotojams 
nuo 115 iki 173 eurų, o prade-
dantiesiems vairuotojams - bau-
dą nuo 115 iki 173 eurų su tei-
sės vairuoti transporto priemo-
nes atėmimu nuo 3 iki 6 mėn.

Nustatyto greičio viršijimas 
daugiau kaip 40, bet ne dau-
giau kaip 50 kilometrų per va-
landą - užtraukia baudą vairuo-

tojams nuo 173 iki 231 euro, o 
pradedantiesiems vairuotojams 
- baudą nuo 173 iki 231 euro su 
teisės vairuoti transporto prie-
mones atėmimu nuo 6 mėn. iki 
1 metų.

Nustatyto greičio viršijimas 
daugiau kaip 50 kilometrų per 
valandą - užtraukia baudą vai-
ruotojams nuo 289 iki 434 eurų 
su teisės vairuoti transpor-
to priemones atėmimu nuo 1 
iki 6 mėn., pradedantiesiems 
vairuotojams - baudą nuo 289 
iki 434 eurų su teisės vairuo-
ti transporto priemones atėmi-
mu nuo 1 metų iki 1 metų ir 6 
mėn. ir vairuotojams, neturin-

tiems teisės vairuoti transporto 
priemones, - baudą nuo 434 iki 
724 eurų.

Lietuvos kelių policijos tar-
nyba ragina visus vairuotojus 
važiuoti neviršijant leistino grei-
čio. Pasirinkdamas važiavimo 
greitį, vairuotojas turi atsižvelg-
ti į važiavimo sąlygas, ypač vie-
tovės reljefą, kelio ir transporto 
priemonės būklę ir krovinį, me-
teorologines sąlygas, taip pat 
eismo intensyvumą, kad galėtų 
sustabdyti transporto priemonę 
iki bet kurios iš anksto numato-
mos kliūties.

Lietuvos kelių policijos 
tarnybos informacija

GREIČIO KONTROLĖS AKCIJOS METU POLICIJA FIKSUOS NET MENKIAUSIĄ GREIČIO VIRŠIJIMĄ 
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Edmundas Gedvila
Jonavos kultūros centro 
laikinasis direktorius

Baigiasi vasara, eina į pa-
baigą ir mūsų Jonavos kultū-
ros centro veikla Joninių slė-
nyje bei kitose viešosiose 
miesto erdvėse. Suėjo metai, 
kaip aš pradėjau dirbti šioje įs-
taigoje, kuri man buvo pažįsta-
ma tik kaip aktyviam renginių 
lankytojui. O tai labai skiria-
si nuo to, ką žinai lankydamas 
renginius, ir nuo to, ką pama-
tai, kai atsirandi viduje, „pa-
čiupinėji“ patį veiklos mecha-
nizmą. Pajunti, ką kiekvienas 
dirbantis kultūros srityje gali, 
atrandi pasiaukojančius žmo-
nes (kas šiandien labai reta), 
negailinčius nei savo laiko, nei 
savęs už gana menkus atlygi-
nimus, susipažįsti su dešimti-
mis, šimtais entuziastų, kurie 
dirba be atlyginimo, daugiau-
sia po darbo, išeiginėmis die-
nomis. Man tai atgaiva sielai, 
nes atsibodo žiūrėti į pagrindi-
nę gyventojų masę, kurie pirš-
to nepajudins nepaprašę atly-
ginimo. Daugelis galvoja, kad 
kultūros darbuotojų darbas 
– tai vienos šventės, bet, kad 
jos įvyktų, reikia įdėti į tą šven-
tę daug sunkaus darbo repeti-
cijose, organizacinio susitelki-
mo, sumanumo ir išminties.

Visada malonu, kada šven-

tė, koncertas, festivalis nudžiu-
gina žmones. Malonu išgirsti tei-
giamą nuomonę, gražų atsiliepi-
mą ar nuoširdžią padėką, tai tar-
si ir dalinė moralinė kompensa-
cija atlikėjams už negautą (kokį 
turėtų gauti) materialinį atlygini-
mą. Tiesa, reikėtų paminėti, kad 
kai kurie samdomi atlikėjai, ypač 
vasaros švenčių metu, tokių kaip 
Joninės, miesto šventė „Aš my-
liu Jonavą“, gatavi paskutinį kai-
lį nudirti labai susireikšmindami ir 
naudodamiesi proga pasipelnyti.

Pradžioje darbo kultūros cen-
tre nustebino kadrų parinkimas. 
Visiškai neparuoštų ir nepasi-
ruošusių atlikti kultūros centrams 
valstybės suformuotų užduočių. 
Kaip visada teko užsiimti refor-
momis, kurios, padedant pačiam 
kolektyvo branduoliui, mano ma-
nymu, gana sėkmingai vyksta ir 
toli gražu nesibaigė, nes kelia rū-
pestį Ruklos kultūros centro va-
dovo elgesys ir kompetencija, 
taisytina padėtis Juškonyse, kar-
tu su Žeimių seniūnu, bendruo-
menės pirmininku teks klausimą 
spręsti dėl Kuigalių kultūros cen-
tro likimo.

Artimiausioje perspektyvo-
je galvojame aktyviai dalyvau-
ti seniūnijų kultūros švenčių ren-
giniuose. Manau, kad užtektinai 
centre turėsime kolektyvų, ku-
rių pasirodymas turėtų nudžiu-
gintų mūsų rajono gyventojus. 
Planuojame koncertuoti, rody-
ti spektaklius vaikų darželiuose, 
pradinėse ir pagrindinėse mo-
kyklose, progimnazijose ir gim-
nazijose, Jonavos vaikų ir suau-
gusiųjų globos namuose bei kito-
se švietimo, ugdymo bei sociali-
nėse įstaigose, kur yra tam tinka-
mos patalpos, bei geranoriškai 

sutiks tų įstaigų vadovai.

KUO GALIMA 
PASIDŽIAUGTI?

O pasidžiaugti tikrai yra kuo. 
Tai iš vienos pusės beveik su-
styguotu kolektyvu. Džiaugiuosi, 
kad mus pagyrė ir dažnai Jona-
voje renginius vedantis renginių 
bei televizijos laidų vedėjas Pau-
lius Skučas. Atsisveikindamas 
po miesto šventės jis sakė, kad 
daug renginių jam tenka vesti vi-
soje respublikoje ir TV, bet Jona-
va išsiskiria puikiu renginių orga-
nizaciniu darbu.

Bet svarbiausia, kad mes tu-
rim puikius kolektyvus, su kuriais 
galime pasirodyti ne tik bet ku-
riame Lietuvos mieste ar mies-
telyje, bet ir bet kurioje svečio-
je šalyje. Ir pasirodom. Tai miš-
rusis choras „Žemyna“, va-
dovė Violeta Michelkevičienė, 
folkloro ansamblis „Laduta“, 
vadovė Elena Živaitienė, vai-
kų folkloro ansamblis „Ramta-
tukai“, vadovė Judita Marge-
vičienė, Šveicarijos kultūros 
centro liaudiška kapela „Var-
pena“, vadovė Dalia Toloč-
kienė, Upninkų kultūros cen-
tro folkloro ansamblis, vado-
vė Laima Dobrovolskienė, Či-
činų kultūros centro liaudiš-
ka kapela „Kraitė“, vadovė Lo-
reta Ratautienė, Kulvos kul-
tūros centro folkloro ansam-

blis, vadovė Valerija Degutie-
nė, šį sąrašą galima būtų tęsti ir 
toliau. Šie kolektyvai ne tik džiu-
gina mūsų rajono bei respubli-
kos klausytojus, bet ir žiūrovus 
bei klausytojus užsienio šalyse. 
Yra parvežę ne vieną apdovano-
jimą, puikių ir gausių padėkų bei 
palinkėjimų.

Tiesa, šiuolaikiniame libera-
liame pasaulyje, kuriame nežinia 
kaip ir beišsidirbinėtų, vyksta ne-
matoma kova už žmogų-pada-
rą: be savybių, be pilietybės, be 
tautybės, be lyties. Tokiems ug-
domiems mankurtams liaudiška 
muzika, daina, kuri mus nuke-
lia į netolimą arba tolimą praeitį, 
kuri užgimė ir atėjo iki mūsų lai-
kų kaip mūsų tautos identitetas, 
mūsų tapatybė, mūsų savastis 
ir tautos stiprybė, daug kam ne-
tinka ir nepatinka, bet ši nesu-
brendėlių liga, tikiu, bus persirg-
ta, kaip ir hipių judėjimas, kaip ir 
fašizmas, komunizmas, taip ir li-
beralizmas.

Etnografinės muzikos, dai-
nos nuolat klausytis niekas ne-
pageidauja, niekas ir neperša, 
bet užmiršti savo protėvius, jų 
godas, tautinės kultūros ir savitu-
mo syvus – paprasčiausia nedo-
vanotina.

Tautiškos dainos ir muzikos 
puoselėjimas bei su tuo pasaulio 
bendruomenių supažindinimas 
– tai ne tik mūsų kultūros centro 
uždavinys, bet ir kultūros minis-
terijos viena iš veiklos gairių, pa-
saulio tautų kultūros politika.

Schematiškai paskirsčius vei-
klos sritis galima būtų paminė-
ti ir antrąją, gana jauną ir svar-
bią, veiklos kryptį. Tai būtų muzi-
ka jaunimui, brandesnio ar bran-
daus amžiaus žmonėms, bet no-

rintiems pasilinksminti, atsipalai-
duoti, galbūt pakviesti mūsų at-
likėjus į savo įmonės ar organi-
zacijos, o gal giminės šventę, 
vestuves, bendruomenės rengi-
nį arba paklausyti mūsų atlikėjų 
kultūros centrų salėse arba Jo-
navos slėnyje.

Yra planai artimiausiu laiku 
sukurti tris naujus kolektyvus. 
Kokius – tebus siurprizas, bet 
būsimi meno vadovai jau pradė-
jo rinkti savanorius.

Šiais metais jau išleidom į 
sceną keturis naujus kultūros 
centro kolektyvus, kurie sėkmin-
gai koncertuoja ne tik rajone, bet 
ir visoje šalyje. Tai instrumenti-
nė grupė „Rapsodija“, vado-
vas Eduardas Ratautas, džia-
zo studija, vadovas Aleksan-
dras Dunis, šiuolaikinio šo-
kio grupė „Contempo“, vado-
vė Vilma Širkaitė, mergaičių 
vokalinė grupė, vadovas Alek-
sandras Dunis. Jiems neprirei-
kė nė metų, kad jau užkariau-
tų žiūrovų ir klausytojų simpati-
jas. To galima pasiekti tik negai-
lint savęs ir savo laiko.

Būtina paminėti ir jau seniai 
susikūrusius kolektyvus, kurie 
nuskynė ne vieną apdovanojimą 
Lietuvoje ir už jos ribų. Norėtų-
si paminėti moterų vokalinį an-
samblį „Presto“, vadovė Sol-
veiga Maslauskaitė, vaikų po-
pchorą „Šuldu buldu“, vado-
vas Elegijus Laimikis, Šveica-
rijos kultūros centro vaikų po-
pchoras „Spindulėliai“, vado-
vė Dalia Toločkienė, Užusalių 
kultūros centro jaunimo tea-
tras, vadovė Inga Ramunė Ši-
maitienė, Panoterių kultūros 

Rajono kultūros politika turi būti formuojama,  
o ne palikta savitakai

Reikalingas choreografas 
(-ė) darbui Jonavos kultū-
ros centre dėl metodinės 
paramos teikimo seniūni-
jų kultūros centrams. 

Tel. 8 687 47057

Rugpjūčio mėn. Jonavos 
kultūros centro prieigose vyko 
Evangelijos šventė, kurią orga-
nizavo grupelė Jonavos mies-
to tikinčiųjų kartu su Kauno 
krikščionių bažnyčia ir Lietuvos 
evangelinio tikėjimo krikščionių 
sekmininkų sąjunga. Tris die-
nas nemokamuose renginiuose 
galėjo dalyvauti ir suaugusieji, ir 
vaikai. Pagrindinis šventės ak-
centas - įvairios žmonių gyve-
nimo istorijos, liudijančios apie 
Dievo gerumą, gailestingumą 
ir pagalbą pačiose sunkiausio-
se gyvenimo situacijose. Buvu-
sių alkoholikų, narkomanų, vai-
kystėje tėvų atstumtų vaikų is-
torijos padėjo klausytojams su-
vokti apie žmogaus pažeidžia-
mumą ir šio gyvenimo trapu-
mą. Kas galėtų pakelti sužeis-
tą žmogaus sielą, suteikti jėgų 
pamilti gyvenimą ir eiti pirmyn. 

Šv. Rašte evangelijoje pagal 
Joną 3,16. parašyta: ,,nes Die-
vas taip pamilo pasaulį, jog ati-
davė savo viengimį sūnų Jėzų 
Kristų, kad kiekvienas, kuris Jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amži-
nąjį gyvenimą“. Tai Geroji nau-
jiena apie viltį ir pagalbą Jėzu-
je Kristuje, kuria dalinosi sve-
čiai iš Švedijos. Motalos mies-
te esanti krikščionių bažnyčia 
bendradarbiauja su Lietuvos 
evangelinio tikėjimo krikščionių 
sekmininkų sąjunga.

Sekmininkai – charizmi-
nis krikščionių protestantų ju-
dėjimas, gyvuojantis Lietuvoje 
per 100 metų. Tai bendruome-
nė tikinti, kad Dievo Žodis yra 
ir šiandien pajėgus atnešti rea-
lius pasikeitimus į kiekvieno ti-
kinčio žmogaus asmeninį gyve-
nimą, jo šeimą bei supančią vi-
suomenę. Tai ne naujų formų ar 

išskirtinių asmenybių bendruo-
menė, tai paprasti žmonės, gy-
vai tikintys Jėzumi Kristumi, ku-
ris ir šiandien per savo Žodį kal-
ba kiekvienam asmeniškai. 

Galbūt esi tas žmogus ku-
rio siela sužeista ir sunku pakil-
ti iš sunkios gyvenimo situaci-
jos, galbūt tau viskas sekasi ir 
esi sėkmės žmogus, tačiau šir-
dyje tuštuma ir trokšti ramybės. 
Grupė Jonavos sekmininkų-
krikščionių kviečia ateiti į su-
sirinkimą kiekvieną sekma-
dienį 16 val. Jonavos kultūros 
centre. Visi drauge nagrinėsi-
me Šv. Raštą kaip atrasti ramy-
bę, viltį, tikėjimą ir meilę. Jeigu 
turi klausimų gali susisiekti su 
mumis: tel.+37065678927, el. 
paštu: jonavos kb@gmail.com 
arba facebook: Jonavos krikš-
čionių bažnyčia.

Užs. Nr.54

Kviečiame susitikti
Neseniai išleistas Lietu-

vos žydų istorijos ir kultūros 
pusmetinis žurnalas „Bras-
ta“ (2016 Nr.1(5)), skirtas Jo-
navos žydų bendruomenei 
atminti. Gausiai iliustruota-
me leidinyje – ir Artūro Nar-
kevičiaus straipsniai, ir len-
gvu stiliumi parašyti jonavie-
tės Nadieždos Kriučkovaitės 
prisiminimai apie Sodų ga-
tvę; Edita Jakutienė prista-
to Jonavos teisuolį Kazimie-
rą Koženiauską, karo metais 
gelbėjusį okupantų  perse-
kiojamus žydus. 

Žurnale gausu skaudžių pri-

siminimų („Girelka“, „Jonavie-
čiai Sibire“), pristatomi garsūs, 
talentingi iš Jonavos krašto kilę 
žydai.         

Leidinio viršeliui panaudota 
Jonavos degtukų fabriko „Uran“ 
1939 m. dėžutė iš Artūro Nar-
kevičiaus kolekcijos; ketvirtaja-
me viršelio puslapyje – išlikę jo-
naviečių daiktai, rankdarbiai. 

Po keletą žurnalo „Brasta“ 
numerių rasite Viešojoje biblio-
tekoje ir Krašto muziejuje. 

Kristina Lukoševičiūtė
Savivaldybės ryšiams su 

visuomene specialistė

ŽURNALAS JONAVOS ŽYDŲ 
BENDRUOMENEI ATMINTI 
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Sportas Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

Į pabaigą artėja reguliaru-
sis 2016 metų Lietuvos fut-
bolo federacijos (LFF) senjo-
rų čempionatas dvejuose re-
gionuose: Aukštaitijos ir Že-
maitijos. Aukštaitijos regio-
ne tarp devynių ekipų rung-
tyniaujanti Jonavos „Klevas“ 
komanda sustiprino antrąją 
poziciją, kai „Neries“ futbolo 
aikštyne parklupdė iki to per-
galingai žygiavusią Alytaus 
„Dainava“ vienuolikę.

Neseniai alytiškiai savo 
aikštelėje patyrė pirmąją nesė-
kmę sezone, kai 1:2 turėjo pri-
pažinti Vilniaus „Prelegentų“ 
pranašumą. Nors kitame susi-
tikime dzūkai Kėdainiuose 3:0 
įveikė „Nevėžį, tačiau iš Jona-
vos grįžo su nuliu taškų.

Pirmajame kėlinyje abi ko-
mandos žaidė gan lygų futbo-
lą, nors jonaviečiai turėjo realią 
progą pasižymėti. Po sumaiš-

ties varžovų baudos aikštelė-
je kamuolį jau beveik nuo vartų 
linijos nesugebėjo į vartus pa-
siųsti Svajūnas Černiauskas. 

Antroje rungtynių pusėje 
svečių komandos žaidėjas Mar-
tynas Biržinis „užsidirbo“ raudo-
ną kortelę ir „Klevas“, įgijęs teri-
torinę persvarą, greitai ją išnau-
dojo. 58 min. ataką taikliu smū-
giu užbaigė Jevgenijus Medve-
devas. Nors varžovai perėmė 
iniciatyvą ir vis dažniau ėmė 
lankytis jonaviečių vartų priei-
gose, bet susitikimo eigos pa-
keisti jiems nepavyko. Jonavos 
senjorai iškovojo pergalę mini-
maliu rezultatu 1:0.

Kiti rezultatai: Kauno „Virps-
tas“ – Marijampolės „Sūduvis“ 
3:0, Vilniaus „Tera“ – Ukmergės 
„Vienybė“ 1:2, Vilniaus „Prele-
gentai“ – Panevėžio „Ekrano 
senjorai“ 4:0.

Po šio susitikimo turnyri-
nė lentelė atrodo taip (vieta, 
komandos, rungtynių skai-
čius, pergalės, lygiosios, 
pralaimėjimai, įmušti-praleis-
ti įvarčiai, taškai):

Šią savaitę Jonavos „Kle-
vas“ viešės Ukmergėje, kur 
žais su senjorų ekipa „Vieny-
bė“.

Praėjusį savaitgalį Kauno 
S. Dariaus ir S. Girėno stadi-
one vyko intriguojantis an-
trasis Lietuvos regbio-7 čem-
pionato etapas. Jame varžė-
si stipriausios Lietuvos ko-
mandos iš Kauno, Šiaulių, 
Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus 
ir Plungės. Kartu tai buvo ir 
Baltijos pirmenybių etapas, 
todėl į Kauną atvyko ir sve-
čiai iš Latvijos.

Stipriausios dvi praėjusių 
metų komandos Šiaulių „Bal-
trex-Šiauliai“ ir Kauno „Žalgiris“ 
turėjo teisę šiemet varžybas 
pradėti nuo antrojo etapo. Ne-
abejojama, kad dėl aukščiausių 
vietų kausis ir tituluočiausias 
šalies klubas Šiaulių „Vairas-
Kalvis“, todėl žiūrovų laukia in-
triguojančios ir atkaklios kovos. 

Lietuvos regbis-7 pastarai-
siais metais vystosi tikrai spar-
čiai. Prie tradicinių komandų pri-
sijungia universitetų suburtos 
ekipos, kyla bendras lygis. Šiais 
metais regbis-7 prisijungė prie 
olimpinės šeimos, o tai paskati-
na vis daugiau žmonių domėtis 
šiuo dinamišku sportu. Lyginant 
su didžiuoju regbiu, žiūrovams 
tai yra lengviau suprantamas 
rungtynių formatas, kuomet do-
minuoja greitis, tolimi perdavi-
mai ir dinamika, o rezultatą le-
mia ne tik strateginiai sprendi-
mai, bet ir fizinis pasirengimas. 

Varžybos Kaune kartu buvo 
ir Baltijos pirmenybių finalinis 
etapas. Jame be Šiaulių „Bel-
trex-Šiauliai“, Šiaulių „Vairas-
Kalvis“, Kauno „Žalgiris“ ir Lie-
tuvos jaunių (iki 18 metų) rink-
tinės, varžėsi svečiai iš Latvi-
jos – Rygos „Miesnieki“ koman-
da. Penkios Lietuvos ir Latvi-
jos komandos Kaune varžėsi 
grupės formatu. Labiausiai in-
triguojančiame Šiaulių derbyje 
„Baltrex-Šiauliai“ 15:12 nuga-
lėjo „Vairo-Kalvio“ regbininkus. 
Rimtą iššūkį Lietuvos čempio-
nams metė ir Rygos „Miesnie-

ki“ (Latvija) ekipa, kurią šiau-
liečiai įveikė 17:14. Likusiuose 
mačuose „Baltrex-Šiauliai“ 19:5 
įveikė Kauno „Žalgirio“ klubą ir 
38:28 – Europos pirmenybėms 
besirengiančią Lietuvos jaunių 
(iki 18 metų) rinktinę.

Antrąją vietą užėmė „Vairo-
Kalvio“ komanda, kuri 17:10 įvei-
kė „Miesnieki“ ekipą, 62:0 – Lie-
tuvos jaunių rinktinę ir sužaidė ly-
giosiomis 14:14 su „Žalgiriu“.

Trečioje pozicijoje liko 
„Miesnieki“ klubas, ketvirtoje – 
„Žalgiris“, penktoje – Lietuvos 
jaunių rinktinė.

Lietuvos taurės varžybo-
se dalyvavo keturios ekipos: 
„Šiauliai“, Vilniaus regbio aka-
demija (VRA), Kauno KTU bei 
jungtinė Alytaus „Vitos“ ir Jona-
vos „Tauras-Viči“ ekipa (Tau-
tvydas Antanaitis (kapito-
nas), Lukas Buslavičius, Ei-
mantas Ilmonas, Eimantas 
Grabliauskas, Rokas Stoč-
kūnas, Valentinas Mačiulis, 
Arminas Paškevičius, Ginas 
Medvedevas, Aivaras Augus-
tavičius, Ernestas Norkus, 
Vilius Jokužis, Mantas Sta-
lionis, Domantas Alenskas, 
Artūras Kudrešovas). Trene-
rių Pauliaus Zubavičiaus ir aly-
tiškio Dariaus Venzlausko va-
dovaujama jungtinė komanda 

pergalingai pradėjo šį antrąjį 
etapą. Nors ši komanda pirma-
jame etape Šiauliuose buvo už-
ėmusi tik penktąją vietą, tačiau 
šįkart ekipa žaidė užtikrintai. Iš 
pradžių 37:7 sutriuškino KTU 
komandą, o antrajame mače 
28:14 pranoko VRA regbinin-
kus. Lemiamame mače užvi-
rė tikra vyriška kova, kur nu-
galėtojas paaiškėjo paskutinė-
mis akimirkomis. Būtent pabai-
ga sėkmingesnė buvo „Šiau-
lių“ ekipos sportininkams, ku-
rie persvėrė rezultatą ir laimė-
dami rungtynes rezultatu 17:12 
tapo nugalėtojais. Jungtinė Aly-
taus ir Jonavos ekipa iškovojo 
antrosios vietos taurę. 

Naudingiausiais žaidėjais 
savo ekipose pripažinti Ignas 
Jankaitis („Baltrex-Šiauliai“), 
Donatas Vilimavičius („Vai-
ras-Kalvis“), Tomas Asejevas 
(„Miesnieki“), Justinas Šernas 
(„Žalgiris“), Žanas Sokolovas 
(jaunių rinktinė), Airidas Savic-
kas („Šiauliai“), A. Augustavi-
čius („Vita“-„Tauras-Viči“) ir Do-
mas Kungys (KTU).

Be A. Augustavičiaus, kuris 
tapo naudingiausiu komando-
je, treneris P. Zubavičius kaip 
sėkmingai žaidusius išskyrė 
G. Medvedevą, T. Antanaitį, V. 
Jokužį. 

Dvi dienas Jeronimo Ralio 
gimnazijos gruntinėje lauko 
teniso aikštelėje vyko Jona-
vos atvirasis teniso reitinginis 
turnyras, kuriame šįkart varžė-
si 16 šios sporto šakos entuzi-
astų. Vasaros pabaigos turny-
rą vėl organizavo sporto klu-
bas „Lauko tenisas visiems“ 
(prezidentas Arūnas Narbu-
tas), tačiau šįkart į jį suvažia-
vo nemažas skaičius svečių iš 
Vilniaus, Kauno, Ukmergės.

Pasak turnyro organizato-
riaus Arūno Narbuto, sunku vie-
nu metu organizuoti, paruoš-
ti aikštelę ir dar pačiam daly-
vauti žaidime. Tačiau, nors spor-
to klubo prezidentui 43-eji, tvan-
kus oras ir organizaciniai reikalai 
jam nesutrukdė pademonstruoti 
puikią ištvermę ir valią. Jonavos 
tenisininkas žingsnis po žings-
nio nukeliavo iki finalo kelyje ne-
sulaukdamas iš varžovų rimtes-
nio pasipriešinimo. Pusfinalyje A. 
Narbutas 6/1, 6/0 nugalėjo Da-
nielių Žvinį iš Ukmergės.

Tik šis jonavietis apgynė šei-
mininkų garbę, nes į pusfinalius 
pateko ukmergiškis bei sostinės 
ir Kauno atstovai. Būtent tarp šių 
tenisininkų užvirė tikra trijų setų 
vyriška kova. Nors kaunietis An-
tanas Gilaitis pirmajame sete 3/6 
turėjo pripažinti varžovo iš sos-
tinės Donato Zavecko prana-

šumą, bet antrajame sete ne tik 
sugebėjo atstatyti pusiausvyrą 
(6/2), bet lemiamame trečiajame 
sete parklupdė varžovą rezulta-
tu 10/8 (žaidžiama iki dešimties 
taškų).

Kovoje dėl trečiosios vietos 
sostinės atstovas D. Zaveckas 
nepaliko galimybių ukmergiškiui 
D. Žviniui. Vilnietis iškovojo tre-
čiąją poziciją, be didesnio vargo 
įveikdamas ukmergiškį rezultatu 
6/0, 6/2.

Finalas buvo vertas to žo-
džio, nes ir jame prireikė trijų 
setų kovos. Jonavietis A. Narbu-
tas 7/6 pirmajame sete pranoko 
daug jaunesnį, dvidešimt šešerių 
kaunietį A. Gilaitį. Bet antrajame 
sete šis žaidėjas atsikovojo pra-
rastas pozicijas ir laimėjo rezul-
tatu 6/2. Nugalėtojas paaiškėjo 
trečiame sete, kuris žaidžiamas 
iki dešimties taškų. Susikaupęs 
ir nebedarydamas lemiamų klai-
dų, A. Narbutas pirmasis išsiver-
žė į priekį ir, išlaikęs turėtą pra-
našumą, laimėjo šį setą rezultatu 
10/7 bei tapo turnyro nugalėtoju.

Varžybų organizatoriai už su-
teiktą žaidybinę aikštelę dėko-
ja Jeronimo Ralio gimnazijos di-
rektoriui Arūnui Rimkui, taip pat 
kūno kultūros ir sporto centrui, 
firmai „Mantis“. SK „Lauko teni-
sas visiems“ kitą, jau rudeninį 
turnyrą, planuoja surengti pasku-
tinį rugsėjo savaitgalį.

Jungtinė Jonavos ir Alytaus regbininkų 
komanda – antrosios vietos laimėtoja
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Kartu su alytiškiais Jonavos regbininkai džiūgavo antrąja vieta

Intriguojančiame finale Arūnas 
Narbutas pranoko svečią iš Kauno

„Klevo“ futbolo senjorai įveikė 
pirmaujančius Alytaus futbolininkus

1.“Dainava“ 13 11 0 2 51-10 33
2.“Klevas“ 14 10 2 2 34-13 32
3.“Prelegentai“ 14 10 1 3 47-21 31
4.“Ekrano senj.“ 13 7 2 4 32-22 23
5.“Virpstas“ 13 6 2 5 32-27 20
6.“Vienybė“ 13 6 0 7 23-33 18
7.“Sūduvis“ 13 3 1 9 22-42 10
8.“Nevėžis“ 13 2 1 10 21-47 7
9.“Tera“ 14 0 1 13 12-59 1

Utenoje, bet ir dar labiau atitrūk-
ti nuo šių varžovų turnyrinėje len-
telėje. Pirmajame kėlinyje nė vie-
nai komandai taip ir nepavyko pa-
sižymėti, nors abi dėjo visas pa-
stangas pirmiesiems pakreipti 
įvykių eigą savo linkme. 

Antroje rungtynių pusėje ko-
mandos vėl apsikeitė keliais pa-
vojingesniais išpuoliais, tačiau 
nulinės lygiosios nebūtų buvęs 
pats blogiausias variantas nei 
vienai ekipai. Lemtinga buvo 72 
min., kai aikštelėje vietoje Artū-
ro Rocio pasirodė puolėjas Lau-
rynas Stonkus. Suaktyvinęs žai-
dimą puolime Laurynas pasiekė 
savo. 80 min. po komandos kapi-
tono Dominyko Galkevičiaus per-
davimo, L. Stonkus varžovų bau-
dos aikštelėje iš karto smūgiavo 
ir kamuolys suspurdėjo uteniškių 
vartų tinkle. 

Iki mačo pabaigos laiko nebu-
vo daug, bet pirmaujančiai „Lieta-
vai“ jis slinko labai lėtai. Nors var-
žovai dar mėgino pramušti Gie-
driaus Kvedaro saugomus var-
tus, bet Jonavos ekipos vartinin-
kas sužaidė užtikrintai ir Jonavos 
futbolininkai šventė taip reikalingą 

pergalę rezultatu 1:0 (0:0).
„Lietava“ sudėtis: Giedrius 

Kvedaras, Edgaras Žarskis, 
Valdemaras Borovskis, Lukas 
Miščiukas, Eisvinas Utyra, Ar-
tūras Rocys (nuo 72 min. Lau-
rynas Stonkus), Ivanas Karan-
dašovas, Tomas Salamanavi-
čius (nuo 77 min. Marius Ganu-
sauskas), Tautvydas Eliošius, 
Dominykas Galkevičius, Tadas 
Eliošius. 

Kitose šio turo rungtynėse 
Klaipėdos FK „Atlantas“ 2:1 įvei-
kė Marijampolės FK „Sūduvą“, o 
Vilniaus FK „Žalgiris“ 3:1 – Kau-
no FK „Stumbras, O FK „Trakai“ 
3:0 – Kauno FK „Kauno Žalgirį“. 
Dar vienose praleistose rungty-
nėse FK „Žalgiris“ nepaliko šan-
sų FK „Sūduvai“, įveikdami juos 
rezultatu 4:1. 

Po šių susitikimų smscredit.

lt A lygos turnyrinė lentelė atrodo 
taip (vieta, komandos, rungtynių 
skaičius, pergalės, lygiosios, pra-
laimėjimai, įmušti-praleisti įvar-
čiai, taškai):

Rezultatyviausių žaidėjų sąra-
še pirmauja Andrija Kaludjerovic 
(„Žalgiris“) – 12, Nerijus Valskis 
(„Trakai“) ir Tomas Radzinevičius 
(„Sūduva“) – po 11 įvarčių.

Rugsėjo 8 d., ketvirtadie-
nį, Kauno S. Dariaus ir S. Girė-
no stadione „Lietava“ susitiks 
su Kauno FK „Kauno Žalgiris“. 
Rungtynių pradžia 19.30 val. 

Kitos Jonavos FK „Lietava“ 
rungtynės:

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį, 
18.00 val. Klaipėdos FK „Atlan-
tas“ – „Lietava“ (Klaipėdoje)

Rugsėjo 20 d., antradienį, 
16.30 val. „Lietava“ – Vilniaus 
FK „Žalgiris“ (Jonavoje)

Po pergalės „Lietava“ sustiprino poziciją 
pirmajame šešetuke

1.“Žalgiris“ 23 18 2 3 54-20 56
2.“Trakai“ 23 14 4 5 39-19 46
3.“Atlantas“ 23 14 3 6 35-22 45
4.“Sūduva“ 23 12 5 6 36-29 41
5.“Stumbras“ 23 6 4 13 27-42 22
6.“LIETAVA“ 23 5 7 11 24-36 22
7.“Utenis“ 23 4 2 17 20-40 14
8.“Kauno Žalgiris“ 23 2 7 14 20-47 13

Šio turnyro prizininkai ir dalyviai

Tik susitikimo pabai-
goje jonaviečiui Arū-
nui Narbutui pavyko 
palaužti kaunietį Anta-
ną Gilaitį

Atkelta iš 1 psl.
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• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

REIKALINGA
Manikiūrininkė grožio salonui Chemikų g. 35 (prie optikos 

salono „Sonineta).
Darbas kas antrą dieną.
Tel. 8 686 44038

Grožio salono patalpose pamaininiam darbui reikalin-
gas darbuotojas (-a). Pageidautina: visažistas(-ė), blakstie-
nų priauginimo ar tatuiruočių meistrai bei kiti grožio specialistai. 
Tel. 8 601 09477.

PRANEŠIMAS APIE DARBO VIETOS PASIKEITIMĄ 
MASAŽUOTOJA VIRGINIJA DIRBA GROŽIO SALONE 

„EUFORIJA“ (Klaipėdos g.28).
Maloniai laukiu Jūsų.
Tel. 8 - 684 01688

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

Šiuolaikinės technologi-
jos, kasmet pasiūlančios nau-
jų sprendimų, naujų viliojan-
čių produktų, leidžiančių gyven-
ti greičiau, patogiau ir įdomiau, 
jau žeria naujus iššūkius šiuo-
laikinėms visuomenėms. Pas-
taraisiais metais itin išpopulia-
rėję išmanieji telefonai Vokieti-
joje jau tampa rimta problema. 
Čia net sukurta nauja sąvoka - 
„smombies“, sudaryta iš dvie-
jų angliškų žodžių - „smartpho-
ne“ ir „zombie“. Ja apibūdina-
mi žmonės, nuolat vaikščiojan-
tys nuleidę akis į išmanųjį tele-
foną. Tokiems zombiams mies-
te jau ne tik montuojami švieso-
foro signalai grindinyje, dėl šių 
žmonių statomi įspėjamieji žen-
klai vairuotojams, kad būtų bu-
drūs, mat „smombies“ ne vi-
suomet mato, kur ir kada eina

 Pokalbis su Kauno technologi-
jos universiteto Socialinių, huma-
nitarinių mokslų ir menų fakulteto 
docentu, medijų filosofijos dėstyto-
ju Nerijumi ČEPULIU. 

- Vokietijoje atsiradusi nau-
ja sąvoka „smombies“ rodo, 
kad šiuolaikinės technologijos 
ne visuomet yra tik naudingos. 
Kartais tai gali tapti ir rimta pro-
blema? 

- Pritariu, kad tai jau tapo pro-
blema. Turiu omenyje pavojų svei-
katai ir gyvybei, pvz., eismo inci-
dentų atveju. Kita vertus, čia gali-
ma kalbėti apie psichologinę pri-
klausomybę, kai į pagalbą turi at-
eiti psichologai ir psichiatrai. 
Terminas „smombie“ yra su-
darytas iš žodžių „smartpho-
ne“ ir „zombie“. Čia problemi-
nis akcentas krinta ant žodžio 
„zombis“. Tai vaikščiojantis la-
vonas. Šiurpi metafora, kuria 
norima išsakyti tam tikrą išma-
niojo telefono naudotojo bū-
klę - hipnozę ar transą, į kurį paten-
ka žmogus, suskambus telefono si-
gnalui ir įsijungus jo ekraną. Smom-
bis judėdamas gatve „miega“, pra-
randa atidumą ir orientaciją. Tai su-
kuria nesaugumą ir pavojų būti su-
žalotam arba sužaloti kitus

- Vokietijoje atsirado nau-
ji šviesoforo signalai tokiems 
pėstiesiems ir įspėjamieji kelio 
ženklai vairuotojams. Ar tai pro-
blemos sprendimas, ar tik prisi-
taikymas prie jau turimo rezulta-
to? 

- Manau, kad tai prisitaikymas 
arba, kitaip sakant, kova su simp-
tomu. Problema yra kur kas giles-
nė. Kaip jau minėjau, tai tam tikra 
hipnotinė būsena ir net priklauso-
mybė, kurią reikia gydyti. Gal per 
kategoriškai tai vadinu liga. Bet 
ieškoti būdų, kaip žmogų išvesti iš 
tokios būklės arba kad jis į ją nepa-
tektų, būtina. Prieš randant proble-
mos giluminius sprendimus, tenka 
mažinti pavojų simptomiškai. Ma-
nau, kad jūsų minėtu Vokietijos 
pavyzdžiu gali pasekti ir Lietuvos 
gatvių eismo sergėtojai. Beje, rei-
kia pasakyti, kad tai ne tik pėsčių-
jų, bet ir su telefonu nuolatos „ben-
draujančių“ vairuotojų problema. 

Ar galime dar kaip nors spręs-

ti šią problemų be specialių švieso-
forų ir tam skirtų gatvės perėjų? O 
gal tai išsispręs savaime? Gal tai 
tiesiog dar vienas kultūrinis ir soci-
alinis virsmas, kurį sąlygoja naujų 
technologijų skverbimasis į mūsų 
kasdienę buitį ir santykius. Atsigrę-
žę į istorinę praeitį, galime paste-
bėti, kad pavojus - kartais tam tikrą 
šoką, o kartais tam tikrą masinę hi-
pnozę - sukelia kiekvienos medi-
jos, ypač tuo metu naujos medi-
jos, naudojimas. Savo laiku gatvė-
je į bėdą galėjo patekti ir, tarkim, 
pėsčiasis, kuris eidamas skaitė lai-
kraštį arba knygą.

XV a. Gutenbergui išradus 
spausdinimo mašiną ir Europoje 
pradėjus plisti spausdintoms kny-
goms, daug kas į tai žiūrėjo labai 
įtariai. Buvo perspėjama, kad tai 
žmones, įnikusius į skaitymą, ati-
trauks nuo gyvo bendravimo. Kul-
tūrai ir socialinei darnai iškils rim-
tas pavojus. Kaip žinia, Europos 
kultūra nežlugo, veikiau priešin-
gai. Tačiau sutikime - juk knyga irgi 
skleidžia savo kerus, kurie skai-
tytoją gali narkotizuoti, atimti rea-
lybės pojūtį. Derėtų įsisąmoninti, 
kad bet kuri nauja medija, jei nėra 
tinkamai įvaldyta, kelia „zombini-
mo“ pavojų. 

Galime pastebėti dėsningumą. 
Nauja medija iš pradžių sukelia 
tam tikrą šoką, po to besaikį nau-
dojimą ir hipnozę, galiausiai įvyks-
ta adaptacija. Tačiau tai dažnai pa-
reikalauja aukų. Kyla klausimas, ar 
nebūtų įmanoma adaptuotis ir iš 
technologijos išgauti kuo daugiau 
naudos be pavojų ir skaudžios ža-
los įsiterpimo. Kad ir kaip būtų, pa-
nikuoti ir apokaliptiškai vertinti kul-
tūrinių technologinių pokyčių nebū-
čiau linkęs.

- Vokietijoje jau nuskambėjo 
skaudus įvykis, kai nepilname-
tę, įnikusią į telefoną, partrenkė 
gatvėje. Sprendžiant šią proble-
mą kažką turbūt jau būtina dary-
ti ir dabar?

- Pritariu, kad tiesiog pasyviai 
laukti, kol viskas išsispręs savai-
me, nėra geras sprendimas. Pir-
masis žingsnis jau žengiamas. 
Smombius yra bandoma saugo-

ti iš išorės. Tačiau galima pagalvo-
ti ir apie labiau kompleksiškus pro-
blemos sprendimus. Jei jau kalba-
me čia apie tam tikrą hipnozę ar 
net narkotinę priklausomybę, rei-
kia ieškoti būdų, kaip iš tos hipno-
zės būtų galima išvesti, kitaip sa-
kant, tai būtų žadinimo ar blaivini-
mo praktika. 

Jau kuris laikas medijų filosofai 
tyrinėja technologijų visuminį po-
veikį vartotojui. Kaip jau minėjau, 
nauja technologija turi hipnotinį 
poveikį. Viena iš priežasčių yra ta, 
kad medija, kuri intensyviai veikia 
per vieną juslę, tarkim, akis arba 
ausis, sukuria būklę, kai kitų juslių 
jautrumas stipriai mažėja, dėme-
sys silpsta, prarandamas realybės 
pojūtis. Be smombių, čia galima 
prisiminti ir dar vis paplitusį muzi-
kos klausymąsi per ausines ir įpro-
tį atsiriboti nuo aplinkos. Tie, kurie 
čia įžvelgia problemą, siūlo neper-
krauti savo laiko kuria nors medi-
ja, nesvarbu, kas tai būtų, knyga, 
televizija, kompiuteris, kinas ar iš-
manusis telefonas. Medijų filosofi-
joje vis labiau imami vartoti medijų 
dietos ir net medijų ekologijos ter-
minai. 

Turbūt supratote, kad aš čia 
kalbu apie vadinamąjį medijų raš-
tingumą, kurio reikia mokytis. Iš-

mokti fiziškai naudoti tam tikrą 
technologiją dar toli gražu nereiš-
kia adaptacijos, tos technologijos 
valdymo. Medijų raštingumo dis-
ciplinų atsiradimas mokykloje, uni-
versitete, manau, leistų mūsų ap-
tariamą problemą spręsti kur kas 
giliau ir labiau ilgalaikėje perspek-
tyvoje. Tiesą sakant, universite-
tuose jau randasi programų, ku-
rios rengia tokio pobūdžio eksper-
tus. Vis labiau pradedama rūpin-
tis švietimu medijų raidos ir povei-
kio klausimais. Tačiau, kaip mato-
me, kol kas vis dar didesnis dėme-
sys yra skiriamas simptominiam 
problemos sprendimui. Būtų nai-
vu tikėtis, kad sveiką ir saugų san-
tykį su technologija žmogus, ypač 
vaikas, atras spontaniškai. To rei-
kia mokytis. Socialinė atsakomybė 
neleidžia ramiai laukti, kol visuo-
menė per kelias kartas adaptuosis 
prie naujųjų medijų ir problema iš-
sispręs savaime.

- Lietuvoje neseniai taip pat 
buvo paskelbtas siūlymas draus-
ti naudotis telefonu einant per per-
ėją. Ar smombių aktualijos pasieks 
ir Lietuvą? 

- Manau, kad šios aktualijos 
Lietuvą jau pasiekė. Eismo įvy-
kių, susijusių su neatsargumu dėl 
netinkamo mobiliojo telefono nau-
dojimo, tikrai būta, ir nemažai. Čia 
galime atkreipti dėmesį į dar vieną 
reiškinį, rodantį reikšmingą medijų 
poveikį visuomenei - į žiniasklaidą. 
Jau kuris laikas visuomenė laiko 
aktualiais ir apskritai egzistuojan-
čiais dalykais, kiek ir kada jie pasi-
rodo žiniasklaidoje, ypač televizijo-
je ir interneto portaluose. Štai Vo-
kietijos žiniasklaida prakalbo apie 
smombius, ir mes sakome, kad 
tai yra Vokietijos aktualija. Lietu-
vos žiniasklaidoje apie tai dar ma-
žai kalbama, ir mums rodosi, kad 
Lietuvos ši problema dar nepasie-
kė. Esu tikras, kad ši problema eg-
zistuoja. Pats pažįstu dėl to nuken-
tėjusių žmonių. Mes vėluojame. O 
priemonių, apie kurias jau kalbė-
jau, imtis tikrai reikia.

- Naudotis šiuolaikiniais at-
radimais ir moderniomis tech-

nologijomis šiandien kaž-
ko neaukojant, netampant 
priklausomam ir gauti tik 
naudą, atrodo, beveik neį-
manoma. Kokių dar iššūkių 
reikėtų tikėtis ateityje, mo-
dernėjant technologijoms? 

- Esame naujųjų techno-
logijų vystymosi proveržio liu-

dininkai. Genetinės modifikaci-
jos, klonavimas, virtuali ir praplės-
ta realybė, save valdantys prietai-
sai neša mums milžinišką naudą. 
Tačiau nepamirškime ir apie šalu-
tinį poveikį. Tam tikra technologi-
ja gali gyvenimą daryti patogesnį, 
bet kartu ir kenkti fizinei ar psichi-
kos sveikatai. Kitos technologijos 
padidina saugumą, bet mažina pri-
vatumą ir asmens autonomiją. Ko 
gero, netolimos ateities telefonai 
patys praneš apie artėjantį auto-
mobilį ar priešais ateinantį žmogų, 
kad išvengtume kaktomušos. Bet 
ar tai neatsilieps mūsų gebėjimui 
orientuotis fizinėje erdvėje? Šian-
dien daug šnekama apie gyveni-
mo kokybės augimą ir kėlimą. Be 
abejo, prie to labai prisideda eko-
nominės gerovės ir technologijų 
vystymasis. Ir vis dėlto esu tikras, 
jog gyvenimo kokybės pagrindas 
yra asmens laisvė, drąsa ir įgalu-
mas būti savimi, gebėjimas priimti 
sprendimus ir kokybiški tarpusavio 
santykiai. Vystykime technologijas 
budėdami ir žadindami vienas kitą 
iš zombiškos hipnozės. Tai vienas 
didžiausių informacinės visuome-
nės iššūkių.

Parengta pagal savaitraštį 
„Respublika“.

JUOS VISI MATĖTE. TAI – ŽMONĖS, 
NUOLAT VAIKŠČIOJANTYS NULEIDĘ 

AKIS Į IŠMANŲJĮ TELEFONĄ. 
TOKIEMS ZOMBIAMS MIESTE 

JAU MONTUOJAMI ŠVIESOFORO 
SIGNALAI GRINDINYJE

Išmaniosios technologijos  
pavojingos gyvybei

Rugsėjo 20 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
KAUNO SVEIKATOS UNIVERSITETO KLINIKŲ GYDYTOJAS 

UROLOGAS, MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, DOCENTAS DARI-
JUS SKAUDICKAS konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių on-
kologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnin-
tą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vy-
rus, moteris turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir poten-
cijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas 
tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuo-
tuose  gydymo centruose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registraci-
ja tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

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

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

1 KAMB.
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 m², 
koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės pl. 9,4 
m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 1,03 m². 
Plastikiniai langai, šarvuotosios du-
rys, laminuotosios grindys kambaryje 
ir koridoriuje. Yra nauja prieškam-
bario spinta, virtuvinis komplektas, 
spinta, šaldytuvas ir dujinė viryklė). 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8 655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², 

virtuvės pl. 9,45 m². Bute pakeista 
santechnika, elektros instaliacija. Pa-
keisti langai, įstatytos šarvuotosios 
durys. WC ir vonia atskirai. Butas 
parduodamas su virtuvės baldų kom-
plektu, prieškambario komplektu ir  
sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 8 655 
54404  
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 32,67 m², kamb pl. 13,96 m², vir-
tuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10700 Eur. Tel. 8 655 54404 
2 KAMB. 
Panerių g. (5 a. renovuotas namas, II 
a., bendr. pl. 43,86 m², prieškamba-
ris 5,47 m², kambarys 15,77 m², kitas 
kambarys 13,78 m², vonia 2,81 m², vir-
tuvė 6,03 m². Reikalingas remontas. 
Už renovaciją sumokėta. Renovacijos 
metu padidintas balkonas. Laiptinės 
durys su kodine spyna. Šalia upės ir 
miesto centro). Kaina 21500 Eur. Tel. 
8 655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,51 m² , virtuvės pl. 9,47 
m², kambarių pl. 17,14 m² ir 14,06 m². 
WC ir vonia atskirai, išklijuoti plyte-
lėmis pakeistas vamzdynas, pakeisti 
langai, šarvuotosios durys. Naujai 
suremontuotas vienas kambarys, pa-
keista elektros instaliacija, apšiltinta 
siena. Kitas kambarys paruoštas re-
montuoti, išklotos laminuotos grin-
dys). Domina keitimas į 1 kamb. butą. 
Kaina 16000 Eur. Tel. 8 655 54404  
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., ben-
dr. pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 
1,01 m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², 
kambarys 14,21 m², kambarys 17,19 m². 
Butas vidinis, šiltas, maži mokesčiai už 
šildymą. Reikalingas remontas. Šalia 
prekybos centro „Norfa“). Kaina 18600 
Eur. Tel. 8 655 54404
Lietavos g. 5 a. blok. namas, III a., ben-
dr. pl. 34,58 m², kambarys kartu su virtu-
ve sudaro 17,5 m² (virtuvė atskirta), kitas 
kambarys 12,35 m², koridorius 3,5 m², 
WC 1,23 m². Plastikiniai langai, šarvuo-
tosios durys, naujos vidaus durys. Viso 
buto grindys išklijuotos plytelėmis, kori-
dorius iškaltas lentelėmis. Suremontuota 
virtuvė – išklijuota plytelėmis. Kambariai 
išklijuoti tapetais. Bendras balkonas 
laiptinėje. Parduodama su virtuviniu 
komplektu, įmontuojama dujine virykle. 
Taip pat su keliais kitais baldais (sofa, 
sudedamuoju stalu, spintomis). Dujos 
– dujų balionas. Kaina 8600 Eur. Tel. 8 
655 54404 
Dvaro g., Markutiškių k., Šilų sen. (2 a. 
mūr. Namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², 
šildomas krosnimis, virtuvė sujungta su 
koridoriumi (pl. 6,11 m²), pakeistos išo-
rės ir vidaus durys, laminuotos grindys ir 
virtuvės sienos, vandentiekio ir kanaliza-
cijos įvadai, rūsys. Yra garažas su rūsiu, 
malkinė, žemės sklypas prie namo. Gra-
ži vietovė. Šalia stotelė, miškas, upelis, 
karjeras, tvenkinys su pliažavietėmis. 
Asfaltas iki namo. 9 km nuo Jonavos). 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Aušros g. (5 a mūr. namas, IV a., ben-
dr. pl. 65 m², virtuvės pl. 9,71 m². Šar-
vuotosios durys, didelis balkonas. 
Renovuotas namas, už renovaciją 
sumokėta). Kaina 43000 Eur. Tel. 8 
655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV 
a., bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26 
m², 17,07 m² ir 17,07 m², prieškamba-
rio pl. 6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vo-
nios pl. 1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra 
šaldytuvas, dujinė viryklė. Reikalin-
gas remontas). Kaina 20000 Eur. Tel. 
8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², 

kambarių pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 
m². Bute pakeisti langai, įstatytos natū-
ralaus medžio vidaus durys, išorės durys 
– ąžuolinės. WC ir vonia atskirai). Kaina 
29500 Eur. Tel. 8 655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis 
namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. 
pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 
13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), 
WC ir vonia atskirai (išklijuota plytelė-
mis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai, 
parduodama su baldais, tvarkingas na-
mas, ramūs kaimynai). Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 655 54404
4 KAMB. 
Girelės g. parduodamas tvarkingas, 
erdvus, šviesus 4 kambarių butas 
(sujungti du vieno ir dviejų kambarių 
butai).Mūrinis 4 a. namas, IV a. Reno-
vuojamas. Bendr. pl. 83 m², virtuvės 
pl. 8,4 m², kambarių pl. 8,4 m², 14 m², 
16 m², 16,2 m². WC ir vonia atskirai. 
Didelis balkonas per du kambarius, 
kitas balkonas sujungtas su kamba-
riu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiš-
ki mediniai langai, šarvuotos durys, 
laminuotos grindys, medinės vidaus 
durys. Pakeista santechnika, elektros 
instaliacija, yra kondicionierius, si-
gnalizacija. WC ir vonia išklijuota ply-
telėmis, dviejuose kambariuose – fo-
totapetai. Butas šiltas, maži šildymo 
mokesčiai. Parduodamas su dalimi 
baldų ir buitine technika. Tvarkinga, 
švari laiptinė. Ramūs, draugiški kai-
mynai. Galima kartu pirkti ir garažą, 
esantį apie 70 m nuo namo. Buto kai-
na 36000 Eur, garažo – 4000 Eur. Tel. 
8 655 54404
NAMAI
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos 
raj. Dviejų aukštų mūrinis namas su 
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a 
žemės sklypas. Namo bendr. pl. 262 
m², gyvenamas plotas 160 m², rūsys 
po visu namu 80 m², garažas prijugtas 

prie namo 24 m². Pirmame aukšte yra du 
kambariai, virtuvė, vonia ir WC. Antra-
me aukšte yra keturi kambariai ir holas. 
Miesto vandentiekis, vietinė kanalizaci-
ja, centralinis šildymas kietu kuru. Kaina 
62000 Eur. Tel. 8 655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda, 
rūsys, balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel. 
8 655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a. 
mūr. namas su mansarda, bendr. pl. 130 
m², baigiamas renovuoti, vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pasta-
tas, pirtis, sodas, 17 a žemės sklypas. 
Kaina 30400 Eur. Tel. 8 655 54404
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. 
(medinis rąstų namas, kuris yra ap-
šiltintas, dengtas medinėmis daily-
lentėmis, bendr. pl. 40 m², kamb. pl. 
23 m², virtuvės pl. 13 m², veranda, 
sandėliukas, šildymas kietuoju kuru, 
krosnimi. Keturi ūkiniai pastatai (9 m², 
21 m², 15 m²  ir 54 m²), tvarto plotas 32 
m², daržinės – 63 m², lauko virtuvės 
su rūsiu – 36 m². Yra pirtis, kiemo rū-

sys. Paruošta vieta šiltnamiui (išbeto-
nuoti pamatai). 1,68 ha žemės sklypas 
(1,1 ha žemės ūkio ir 0,3 ha miško). 
Gausiai derantys vaismedžiai, vais-
krūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje 
yra tvenkinys, o už poros metrų teka 
upelis. Apie 5 km iki Jonavos miesto). 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūry-
tas gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 
m², centrinis šildymas krosnimis, mūrinė 
lauko virtuvė (pl. 12 m²), tvartas – 80 m², 
ūkio pastatai – 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai, 
šulinys, šiltnamis, 40 a žemės sklypas). 
Kaina 10900 Eur. Tel. 8 655 54404
Gegužinės k., Kaišiadorių raj. (renovuo-
tas gyvenamasis 1 a. namas, rąstinis, 
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai,0,29 ha žemės sklypas, 
netoli Nėries (apie 200 m), apie 14 km 
nuo Jonavos. Kaina 34700 Eur. Tel. 8 
655 54404
SODAI
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a že-
mės, sklypas kraštinis). Kaina 5200 
Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a že-
mės). Kaina 3200 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (5,75 a žemės 
sklypas, mūrinis namelis su mansard 
ir rūsiu. Bendr. pl. 36,05 m², mansar-
da 11,68 m², kambarys 11,09 m², vir-
tuvė 6,36 m², veranda 5,39 m², sandė-
liukas 1,53 m², rūsys 11 m². Namelis 
šildomas kieto kuro krosnimi. Yra 
Elektra, šulinys, šiltnais. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (6 a žemės skly-
pas, 65,98 m² mūr. namelis, virtuvėje 
pečius su sienele, antrame aukšte 
krosnelė, yra malkinė, šiltnamis, šu-
linys). Kaina 15000 Eur. Tel. 8 655 
54404 
Sodą s/b „Žilvitis“, Jonavos r., Dumsių 
sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 a že-
mės sklypas, 1989 m. statybos 47,14 m² 
mūr. namelis su mansarda. I a. yra kros-
nis. Yra šiltnamis, šulinys – per pusę su 
kaimynais. Užtvertas įvažiavimas į sodų 
bendriją. Sodų bendrija šalia upės (so-
dininkai susitvarkę priėjimą prie upės), 
netoli Zatyšių karjeras. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūri-
nis namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 
m²), yra vanduo, Elektra, signalizacija), 
pakeistas stogas. Yra pavėsinė, kiemo 
aikštelė, pirtis. Sodas kraštinis, prie miš-
ko, labia graži vieta. Parduodama su bal-
dais. Kaina 28000 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 
m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). 
Kaina 7400 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geodezi-
niai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kai-
na 5800 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8 655 
54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis 
įrankiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
6 a žemės). Kaina 6900 Eur. Tel. 8 655 
54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos 
raj. (mūr. Namas su mansarda, bendr. 
pl. 45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 12 a žemės sklypas). Sodas 
yra labai gražioje vietoje prie Šventosios 
upės. Kaina 12000 Eur. Tel. 8 655 54404
SKLYPAI
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15 
a namų valdos paskirties žemės). Kai-
na 16200 Eur. Tel. 8 655 54404 

2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen. (našus dirvožemis, priva-
žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 655 54404
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų k., Jo-
navos r. (netoli kelio Jonava–Kėdainiai, 
prie sankryžos į Martiniškių k., šalia 
elektra, gyvenamieji namai, asfaltuotas 
kelias iki pat sklypo). Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos 
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio 
Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 
8 655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k, 
Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, 
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šu-
linys (vanduo patikrintas – švarus), šalia 
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfal-
tuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto). 
Kaina 11800 Eur. Tel. 8 655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos 
r. (žemės ūkio paskirtis, ribojasi su 
upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti 
gyvenamieji namai, geras privažia-
vimas). Kaina 11600 Eur. Tel. 8 655 
54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jo-
navos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties 
žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 
8 655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 8 
655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos 
paskirties, ribojasi su Juodmena). Kaina 
17200 Eur. Tel. 8 655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8 
655 54404
Namų valdą Kisieliškių k., Dumsių 
sen (ribojasi su Šveicarijos gyven-
viete, 0,31 ha, žemės ūkio paskirties). 
Kaina 11600 Eur. Tel. 8 655 54404
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsų sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 
Eur. Tel. 8-655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (bendr. 
pl. 18,10 m², be rūsio, mediniai vartai). 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias sta-
lių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. 
mūr. 339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² 
mūr. garažą su buitinėmis patalpomis 
2 a. Centrinis šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija, 0,2498 a žemės sklypas. 
Kaina 43400 Eur. Tel. 8 655 54404

Patikėkite savo nekilnojamojo turto pardavimo ar dokumentų tvarkymo rūpesčius mums!
Sąžiningai ir skaidriai dirbame Jums jau 21-us metus!

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

 Surandame parda-
vėjui nekilnojamojo turto 
(buto, namo, sodo, garažo ir 
kitų statinių bei žemės skly-
po, miško) pirkėją, rekla-
muojame objektą parda-
vėjo nustatyta kaina, lei-
džiame pirkėjui ir parda-
vėjui derėtis dėl galutinės 
kainos, sutvarkome visus 
pirkimo-pardavimo doku-
mentus (patikriname objek-
to juridinę būklę, gauname 
visas reikalingas pažymas iš 
paslaugas teikiančių institu-
cijų, esant nepilnamečiams 
vaikams – parengiame do-
kumentus teismui dėl leidi-
mo parduoti būstą, sutvarko-
me visus sandoriui reikalin-
gus dokumentus), užsako-
me sandoriui reikalingas 
pažymas bei patį sando-
rį pas notarą ir jame daly-
vaujame.
 Sutvarkome buto, 

namo, garažo (ir kitų sta-
tinių), žemės sklypo pirki-
mo-pardavimo (dovanojimo, 
mainų) dokumentus.
 Sutvarkome nekilnoja-

mojo turto su skolomis, įkeis-
to, areštuoto pirkimo-parda-
vimo (dovanojimo, mainų) 
dokumentus.
 Sutvarkome buto, 

namo, garažo (ir kitų stati-
nių), žemės sklypo paveldė-
jimo dokumentus.
 Sutvarkome visus ne-

kilnojamojo turto (namo, 
sodo namelio iki 80 kv. m.) 
nuosavybės įteisinimo do-
kumentus (įteisina nuosavy-
bę).
 Užsakome turto ver-

tinimą.
 Užsakome žemės skly-

po geodezinius matavimus.
 Užsakome pastatų ka-

dastrinius matavimus (in-
ventorizaciją) ir t.t.

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

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969
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Užuojautos

Kas? Kur? Kada?

Vaikų folkloro ansam-
blis „Ramtatukai“ laukia 
jaunųjų (6-14 m.) folkloro 
mylėtojų. Repeticijos vyks-
ta pirmadieniais ir trečia-
dieniais, nuo 16 val. 211 
kab. Vadovė Judita, tel. 8 
611 59908 

Šokių studija 
,,Contempo“ kviečia 8-17 
metų mergaites, mergi-
nas, norinčias išmokti kurti 
ir improvizuoti, pažinti, kas 
yra šiuolaikinis (contem-
porary) šokis. Naujų daly-
vių atranka rugsėjo 5-6 d. 
17-18 val. III aukšte, šo-
kių studijoje. Vadovė Vil-
ma, tel. 8 657 46809, el.p. 
versme46@gmail.com.

Naujas vaikų tautinių 
šokių kolektyvas ieško 
6-8 metų mergaičių ir ber-
niukų, norinčių pamilti tau-
tinį šokį, ugdyti pilietišku-
mą ir patriotiškumą. Daly-
vių atranka rugsėjo 5-6 d. 
17-18 val. III aukšte, šo-
kių studijoje. Vadovė Vil-

ma, tel. 8 657 46809, el.p. 
versme46@gmail.com

Jazz Studio ragina at-
siliepti pučiamaisiais, mu-
šamaisiais, klavišiniais 
instrumentais grojančius 
arba dainuojančius jona-
viečius, kurie nori groti 
džiazo muziką, turi muziki-
nį pasiruošimą ir bent mi-
nimalią patirtį šioje srityje. 
Vadovas Aleksandras, tel. 
8 682 14211

Instrumentinė grupė 
,,Rapsodija“ kviečia įvai-
riais instrumentais grojantį 
jaunimą ir suaugusius. Va-
dovas Edvardas, tel. 8 687 
46483

Vyresniųjų šokių gru-
pė ,,Varūna“ ieško 30-55 
metų šokėjų, kurių  laukia 
kelionės ir smagioji Dainų 
šventė. Vadovė Rita, tel. 8 
683 95421

Moterų choras ,,Guo-
ba“ laukia muziką ir kelio-
nes mėgstančių, dainuo-
jančių merginų, moterų. 

Vadovė Neringa, tel. 8 650 
72653

Mišrusis choras „Že-
myna“ kviečia visus pilna-
mečius Lietuvos ir kitų ša-
lių piliečius, turinčius dai-
navimo patirtį, sąmonin-
gai apsisprendusius paau-
koti dalį laiko savęs tobuli-
nimui, muzikai ir menui bei 
kultūrai. Repeticijos vyksta 
pirmadieniais ir trečiadie-
niais nuo 18 val., 211 kab. 
Vadovė Violeta, tel. 8 636 
06037, el.p.euvioleta@
gmail.com.  

Taip pat naujų narių lau-
kia vaikų mados studija - 
klubas MIKS. Mada, šo-
kis, teatrinio meno pagrin-
dai... Koncertai, konkursai, 
kelionės... Ateik į „Miks“ – 
čia Tau patiks. Antradie-
niais ir ketvirtadieniais nuo 
17 val. Mažojoje salėje. 
Vadovas Česlovas, tel. 8 
659 54962

Laukiame Jūsų!

Jonavos kultūros centras pradeda mėgėjų meninės veiklos sezoną 
ir kviečia Jus prisijungti prie jau pažįstamų ir naujų kolektyvų:

JONAVOS KULTŪROS 
CENTRAS KVIEČIA!

JONINIŲ SLĖNIS
Rugsėjo 16-17 d. – tarp-

tautinis vaikų ir jaunimo folklo-
ro festivalis „Siūlai, siūlai su-
sivykit“. Nemokamas.

KAUNO GATVĖJE
Rugsėjo 24 d. 12 val. – 

„Rudens gėrybių šventė”. 
Nemokamas.

MENO GALERIJA
Rugsėjo 9 d. 17 val. – Ei-

mučio Markūno tapybos dar-
bų parodos atidarymas.

Rugsėjo 10 d. 13 val. – 
edukaciniai tapybos užsiėmi-
mai suaugusiems.

Rugsėjo 13 d. 19 val. – sa-
vižudybių prevencijai skirtas 
renginys su aktore Jurgita Jur-
kute ir psichologais Valija Šap, 
Pauliumi Skruibiu, Renata Čer-

novaite. Nemokamas.

DIDŽIOJI SALĖ
Rugsėjo 30 d. 18 val. – 

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

KITI RENGINIAI
Kiekvieną sekmadienį 18 

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

Rugsėjo 21-23 d. – vai-
kų ir jaunimo teatrų festiva-
lis „DEK“, organizuoja Jona-
vos r. savivaldybės teatras (Di-
džioji salė).

SENIŪNIJOS
Kuigalių kultūros centras
Rugsėjo 3 d. 16 val. – tra-

dicinė vasaros palydų šven-
tė „Tariu tau, vasara, sudie“, 
kurios metu vyks vokalinių due-
tų ir mažųjų ansamblių festiva-
lis „Skambantys balsai 2016“. 
Dalyvauja Šveicarijos KC vo-
kalinis duetas Miglė ir Karolina, 
Liepių KC vokalinis duetas Ne-
ringa ir Ingrida, Kuigalių KC vo-
kalinis duetas Vytautė ir Reda 
bei vokalinė grupė „Galim“, Kė-
dainių KC vokalinis duetas „Ra-
tūta“, taip pat Nociūnų KC šei-
myninis duetas „Aš ir tu“ bei vo-
kalinis duetas „GreDa“ (Kuiga-
lių KC ir bibliotekos kiemelyje).

Visus, norinčius gauti Jo-
navos kultūros centro savaiti-
nį naujienlaiškį su renginių re-
pertuaru, kviečiame rašyti laiš-
ką el. p. adresu: info@jkc.lt su 
tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

JONAVOS KRAŠTO 
MUZIEJAUS VEIKLA 
RUGSĖJO MĖNESĮ

PARODOS 
1-15 d. Paroda, skirta Euro-

pos žydų kultūros dienai. Est-
her Lurie: „Gyvoji liudytoja“ - 
graviūros (Dailės skyriuje).

19-30 d. Neįgaliųjų dar-
bų paroda „Menas padeda 
spręsti socialines proble-

mas“ (Dailės skyriuje). 

RENGINIAI
2 d. 11 val.  Jonavos žydų 

genocido aukų 75-ųjų meti-
nių paminėjimas (Prie Jona-
vos žydų memorialo Girelėje).

2 d. 14 val. Asios Guterma-
naitės vieša paskaita „Žydų 
kalba“ (Dailės skyriuje).

10 d. nuo 14 val. Tradici-
niai amatai ir ekskursijos Švei-
carijos bendruomenės šventėje 
„Rudens mozaika“ (Tautodailės 
amatų centre).

22 d. nuo 12 val. Holokaus-
to aukų vardų skaitymai (Mu-
ziejaus kiemelyje).

RENGINIAI, SKIRTI 
EUROPOS PAVELDO 

DIENOMS
Nuo 16 d. iki spalio 14 d. 

Fotografijų paroda „Jonavos 
rajono maldos namai“ (Dailės 
skyriuje).

16 d. nuo 13 val. Viešos 
paskaitos: Valdas Macke-
la „Religinės bendruomenės 
Jonavos rajone: praeitis ir 
dabartis“; Sergij Krasnopiorov 
„Sentikiai ir jų tradicijos“ (Dailės 
skyriuje).

16 d. nuo 14 val. Pažintinė 
ekskursija maršrutu Jonava-
Rimkai-Skaruliai-Užusaliai, 
pagal projektą „Religinių ben-
druomenių paveldas Jonavos 
rajone“ (Nuo Dailės skyriaus).

PROJEKTINĖ VEIKLA
23 d. 11 val. ir 30 d. 11 val. 

Projekto „Nuo interpretaci-
jos link tradicijos“ vykdymas. 
Paskaita „Priešistorinės kera-
mikos rekonstrukcija. Eksperi-
mentinė archeologija Lietuvo-
je“. Lektorė: sertifikuota Lietu-
vos tautinio paveldo produk-
tų gamintoja Vita Vaitkevičienė 
(Dailės skyriuje).

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

centro suaugusiųjų teatras, 
vadovė Janina Adomaitienė ir 
daugelis kitų kolektyvų bei pavie-
nių atlikėjų.

Galiu šiems žmonėms palin-
kėti tik sėkmės ir naujų pasieki-
mų jų kūryboje.

IR TOLIAU JUDĖSIME Į 
PRIEKĮ

Mes visada džiaugiamės, 
kai matome pilną kultūros cen-
tro salę, Joninių slėnį arba kitą 
erdvę pilną jūsų, jonaviečiai. Tai 
mums visiems atlygis už įdėtą 
triūsą, už norą parodyti, ką mes 
sugebame.

Gaila, kad atėjo į madą kur-
ti daugiafunkcius centrus, kur 
„įmontuoti“ kultūros darbuotojai 
tarsi likę toli nuo kultūros. Kultūra 
- ne tik mokėti suruošti bendruo-
menei vakaronę, bet ir pasiek-
ti tam tikrą kolektyvų, kuriems 
vadovauja kartais tik vadinami 
meno vadovai, lygį. Pavyzdžiui, 
apie Batėgalos daugiafunkcio 
centro kultūros padalinio veiklą 
metų laikotarpyje net girdėti ne-
teko. Žeimių mergaitės rodo ak-
tyvumą, bet...

Valstybės politika kadrų ren-
gimo srityje, kaip ir daugely-
je specialybių programų, - reng-
ti bedarbius. Kultūros centrams 
reikalingi režisieriai, meno vado-

vai, choreografai ir kiti tikri to ar 
kito žanro žinovai, sugebantys 
ne tik save parodyti, bet ir suteik-
ti kvalifikuotą pagalbą entuzias-
tams visuomenininkams, norin-
tiems pašokti ir padainuoti. O ką 
gali tūkstančiai parengtų kultūros 
vadybininkų? Nieko rimto, išsky-
rus retas išimtis. Taip ir vaizduo-
ja menininkus „prisiglaudę“ vaikų 
darželiuose, mokyklose, kultūros 
centruose, kurių vadovams rūpi 
tik užpildyti etatus.

Nenorėčiau nutylėti ir ūkinių 
permainų, kurios laukia mūsų 
visų. Viena iš ryškesnių permai-
nų – tai Jonavos kultūros cen-
tro didžiosios salės kapitalinis 
remontas, kuris prasidės jau šių 
metų lapkričio mėnesį. Tikiuosi, 
rajono meras ir Taryba parems ir 
konferencijų salės remontą, kuri 
Jonavai labai reikalinga.

Džiugu, kad visada randu 
pritarimą kultūros centro per-
mainoms bei nuolatinį moralinį 
palaikymą kultūros entuziasto, 
rajono mero Mindaugo Sinke-
vičiaus asmenyje, kaip ir buvu-
sio administracijos direktoriaus 
Jono Klemenso Sungailos, tiek 
dabartinio direktoriaus Valdo 
Majausko.

Kartais tiek mažai reikia, kad 
uždegtų entuziastingus žmones: 
tik jūsų, jonaviečiai ir miesto sve-
čiai, gero žodžio, palinkėjimo, 
valdžios pritarimo. Ir kultūrnešiai 
juda į priekį.

Rajono kultūros politika turi būti 
formuojama, o ne palikta savitakai

Atkelta iš 3 psl.

Nuoširdžiai užjaučiame Kultūros centro šviesos operatorių 
Marių Šipavičių dėl mylimo tėvelio mirties.

Jonavos kultūros centro administracija

Mirus mylimai sesutei, nuoširdžiai užjaučiame Kultūros 
centro darbuotoją Mariną Kuzminą. 

Jonavos kultūros centro administracija

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam gy-
venimo draugui, nuoširdžiai užjaučiame Kultūros centro aps-
kaitos specialistę Astą Trečiokaitę. Tegul skausmas nebūna 
didesnis už šviesius prisiminimus.

Jonavos kultūros centro administracija

Nuoširdžiai užjaučiame Kultūros centro instrumentinio an-
samblio „Rapsodija“ vadovą Edvardą Ratautą dėl mylimos 
sesers mirties.

Jonavos kultūros centro administracija
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

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.

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

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

MALKOS
Tel. 8 635 54215

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

 Kompiuterinė diagnostika
 Važiuoklės remontas
 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas
 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  8–13 val., VII – nedirbame.
Tel.: 8 699 34 063, 8 612 49 334.

KROVINIŲ  
PERVEŽIMAI
IKI 10 TONŲ

SUNKVEŽIMIAI TURI  
HIDRAULINIUS LIFTUS

8 644 49024
info@transatene.lt

TRAKTORINIS 
KRAUTUVAS
ATLIEKAMI 

DARBAI:

• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo dar-
bai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai

Tel. 8- 685 33832

“Vičiūnų“ įmonių grupė – tai viena moderniau-
sių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių verslo ben-
drovių Lietuvoje. Grupės įmonės plėtoja maisto pro-

duktų gamybos, platinimo, pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės 
ūkio verslus. 70 įmonių ir 9 modernių fabrikų veikia 17 Europos šalių, čia dir-
ba daugiau nei 7500 žmonių. „Viči" ženklu pažymėta produkcija keliauja į 
daugiau nei 56 pasaulio šalis. “Vičiūnų" įmonių grupė nuolat investuoja į nau-
jus verslo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.

„Vičiūnų" grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB "Baltic Fish Export" - moderni, žuvies 
perdirbimo įmonė Kauno LEZ'e, kurios produk-
cija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šiuo metu mums reikalingi
GAMYBOS DARBININKAI

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

žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. Geros 
darbo sąlygos, moderni įranga.

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.
 
Mes jums siūlome:
• darbą naujoje modernioje įmonėje;
• visas socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį;
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą;
• nuvežimą į darbą bei parvežimą įmonės transportu.

Kita informacija:
Visus besidominčius prašome kreiptis mob. tel. 8 - 614 40869 (darbo 

dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui  adresu: Kauno raj., Bi-
ruliškių km., Industrijos g. 1, (Kauno LEZ teritorijoje, Karmėlavos link. 
Didelis pastatas su užrašu "Vičiūnų grupė").

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

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

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

Šiuo metu mums reikalingi 
GAMYBOS DARBININKAI.

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

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

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

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

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

Naujame PC „Norfa“ (Žeimių g.21) atidaryta didelių dydžių 
moteriškų drabužių parduotuvė.

Kviečiame apsilankyti!

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!

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

sutartis 5 m.
www.voniunaujinimas.lt


