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„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.  
rugsėjo 30 d. (Reklama priimama  

iki rugsėjo 27 d. 16 val.).  
Tel.: 60015, 8-685 25658,  
el. paštas info@joneda.lt

TIRAŽAS
 

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

Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
modernias 5 l pakuotes

SPAUDŽIAME
OBUOLIŲ SULTIS

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

SEKMADIENĮ – NEMOKAMA KELIONĖ MIESTO AUTOBUSU 
DAR IR SU MENO PROGRAMA

Kaip informavo UAB „Jonavos autobusai“ direktorius Otaras 
Urbanas, ateinantį sekmadienį, rugsėjo mėn. 18 d., kelionės 
Jonavos miesto maršrutiniu transportu bus nemokamos. Ši 
akcija susijusi su Europos judriosios savaitės renginiais. O kelei-
vių, važiuojančių sekmadienį miesto maršrutiniu autobusu nuo 10 
iki 13 val., laukia ir malonūs siurprizai, juos dovanos Jonavos kul-
tūros centras. Tad važiuokime sekmadienį ne tik nemokamai, bet 
ir su gera nuotaika!

Plačiau apie Judriosios savaitės 
renginius Jonavoje 3 psl.

DĖL LAIKINO PERVAŽOS UŽDARYMO

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infras-
truktūra“ informuoja, kad dėl geležinkelio pervažos remonto nuo 
š. m. rugsėjo 20 d. 7.00 val. iki rugsėjo 22 d. 16.00 val. bus lai-
kinai uždaryta pervaža tarpstotėje Jonava-Rizgonys 10+473 
km, Markutiškių kaime, Jonavos r., rajoniniame kelyje Nr.1502 
(11 km).

Transporto eismas bus nukreiptas aplinkiniais keliais. Apylan-
ka – 12 km. 

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

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE DIRBS VYRIAUSYBĖS PRIIMAMASIS
Rugsėjo 23 d. (penktadienį) nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Jonavos rajono savivaldybės patal-

pose (Jonava, Žeimių g. 13) dirbs Vyriausybės priimamasis. Jonavos rajono gyventojus jiems aktu-
aliais klausimais priims Vyriausybės kanceliarijos, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisin-
gumo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų atstovai.

Į Vyriausybės priimamąjį gyventojai gali registruotis telefonu (8 349) 610 40 arba el. paštu:  
savivaldybe@jonava.lt. Bus konsultuojami ir iš anksto neužsiregistravę gyventojai.

Edmundas Gedvila
Jonavos kultūros centro 
laikinasis direktorius

Neseniai nuskambėjo pa-
skutinis vasaros festivalio akor-
das. Jums, jonaviečiai, spręs-
ti ir jūs nusprendėte, ar tinka-
mai buvo organizuotos švenčių 
programos, ar jus džiugino at-
likėjai. Mes galime tik padėkoti 
už aktyvų dalyvavimą. Taip pat 
dėkingi ir rėmėjams – tiek mo-
raliai, tiek materialiai mums tal-
kinusiems. 

Rugsėjo 24 d., šeštadie-
nį, mūsų laukia rudens šven-
tė-mugė. Šį kartą šventė bus 
organizuojama truputį kitaip, 
negu buvo ankstesniais me-
tais. Kas be ko, vyks koncerti-
nė programa, kurioje pasirodys 
geriausi mūsų atlikėjai iš kultū-
ros centro seniūnijų filialų bei 
atlikėjai iš paties kultūros cen-
tro, juolab, kad mes turim ką 
parodyti jūsų, gerbiami jonavie-
čiai, teismui.

Manau, gana nevykusiai 
anksčiau buvo pristatomos ra-
jono seniūnijos, o miesto seniū-
nija išvis nedalyvaudavo. Da-
bar nutarta, kad seniūnijos ru-
dens šventėje-mugėje turi pa-

demonstruoti kas jų valdose 
dedasi. O dedasi daug gerų 
dalykų: ūkininkai augina įvai-
riausius vaisius ir daržoves - 
nuo įprastų iki pačių netikė-
čiausių ar išvis negirdėtų ir ne-
skanautų, taip ir paukščius, gy-
vulėlius ir gyvūnėlius – matytus 
ir nematytus, girdėtus ir negir-
dėtus, spaudžia sūrius, kem-
ša skilandžius, puoselėja vais-
tažoles bei rečiausias gėles; 
verslininkai, taip įsikūrę ne tik 
mieste, turi puikią progą prista-
tyti savo verslus bei gaminius. 
O ypač miesto seniūnija, kuri 
turtingiausia verslo įmonėmis. 
Taigi, visi turės ne tik ką pade-
monstruoti, bet ir šventės-mu-
gės metu parduoti. O kiek įvai-
rių mūsų mieste ir rajone amati-
ninkų – puiki proga ir jums savo 
amato rezultatais pradžiuginti 
jonaviečius bei jų svečius. 

Man pačiam su kolega tre-
jus metus 1998 – 2000-aisiais 
teko organizuoti parodą-mu-
gę „Jonavos verslas“ buvusio 
chemijos statybos tresto pasta-
te. Turbūt dar ne vienas puikiai 
atsimenate, kiek gėrybių pri-
statė ne tik smulkieji verslinin-
kai, bet nepasididžiavo ir stam-
bieji – tarp jų „Achema“ ir jos 
tuometiniai filialai. Kiek daug ir 
įvairiausių skanėstų, pasirodo, 
mūsų rajone gaminama iš že-
mės ūkio produkcijos. Dalyva-
vo ir šiandieninės politechnikos 
mokyklos pirmtakai – tuome-
tiniai moksleiviai su savo mo-
kytojais nudžiugino ne tik origi-

naliais siuviniais, pintais dirbi-
niais, bet ir gardumynais bei ki-
tais pirmaisiais savo pasirinkto 
amato gaminiais. Turiu pasa-
kyti, kad tuo metu verslininkai, 
žemdirbiai, amatininkai, net ra-
jone kuriantys menininkai, laikė 
garbe dalyvauti šioje parodoje-
mugėje bei kituose renginiuo-
se. Nemanau, kad dabar aptin-
go ar prarado džiugesį save ir 
savo darbus parodyti ir į kitus 
pasižiūrėti.

Beveik neabejoju, kad ir 
miestiečiai, atėję į šventę, pasi-
klausys ne tik koncerto, bet ir iš 
pirmų rankų nusipirks kokią ko-
pūsto galvą, kiaušinių desėtką 
ar gėlėms pasodinti bei patręšti 
puikios žemės ar trąšų.

Projekto dalis – pristatyti ge-
riausius žemdirbius, verslinin-
kus – seniūnijų garbės reikalas 
ir turėtų ateityje išaugti į didelę, 
užimančią visą senamiestį ir jo 
prieigas, rudens šventę-mugę.

Nuoširdžiai kviečiu jus, jo-
naviečiai ir miesto svečiai, pa-
laikyti seniūnijų iniciatyvą. Jūsų 
dalyvavimas ir palaikymas mus 
visus nuteiks optimistiškai ieš-
koti vis naujų sprendimų ne tik 
kultūrinėje veikloje.

Būsim dėkingi už aktyvų da-
lyvavimą.

Šventė-mugė vyks Jonavos 
senamiestyje bei jo prieigose, 
kur visada, nuo senų laikų, ir 
vykdavo šventės.

Tad iki susitikimo rugsėjo 
24-ąją. Šventės-mugės pra-
džia 13 val.

Kviečiame į rudens šventę-mugę!
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GAUTA VAKCINOS NUO 
MENINGOKOKINĖS B 
INFEKCIJOS SIUNTA

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras (ULAC) informuoja, kad 
rugsėjo 12 d. Lietuvą pasiekė 
nauja - 10 000 dozių vakcinos 
nuo meningokokinės B infekci-
jos („Bexsero“) siunta.

Norintys paskiepyti savo at-
žalas tėvai ar globėjai turėtų 
kreiptis į šeimos gydytoją. Šios 
vakcinos kainos valstybė ne-
kompensuoja.  ULAC duome-
nimis, 2016 m. sausio-rugpjū-
čio mėnesiais Lietuvoje užre-
gistruotas 61 meningokokinės 
infekcijos atvejis, iš jų 5 – mir-
tys. Lietuvoje skiepijimai nuo B 
grupės meningokokinės infek-
cijos pradėti 2014 metais, tuo-
met tėvų ar globėjų lėšomis pa-
skiepyti 338 vaikai, o 2015 m. 
paskiepyti 1042 vaikai, 2016 m. 
buvo paskiepyta 7665 vaikai.  
Nuo meningokokinės B infekci-
jos saugo ne tik skiepai, bet ir 
asmens higiena.

Siekiant sumažinti užsikrė-
timo riziką rekomenduojama: 
reguliariai plauti rankas; laiky-
tis kosėjimo ir čiaudėjimo etike-
to (kosint ar čiaudint prisideng-
ti nosį ir burną vienkartinėmis 
servetėlėmis, panaudotas – iš-
mesti į šiukšliadėžę); reguliariai 
vėdinti ir valyti patalpas; svarbu 
užtikrinti kuo mažesnį sergan-
čio asmens kontaktavimą su 
sveikais asmenimis.

MAŽĖJA MOKINUKŲ 
GRETOS

Jonavos r. Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus duome-
nimis, naujuosius, 2016-2017, 
mokslo metus pradėjo beveik 
150 mažiau moksleivių nei per-
nai. Rajono bendrojo lavinimo 
mokyklas šiemet lankys apie 5 
tūkst. moksleivių. Pernai mokė-
si 5145.

Šiemet į rajono mokyklas at-
ėjo kiek daugiau nei 400 pirmo-
kų. 2015-2016 mokslo metais 
mokėsi 469 pirmokai.

Rajone sukomplektuota 300 
klasių, pedagogų skaičius iš-
liko toks pat kaip ir praėjusiais 
mokslo metais. 

Prof. Šarūnas Liekis
Vytauto Didžiojo universiteto 
Politikos mokslo ir 
diplomatijos fakulteto 
dekanas

Aukštasis mokslas yra es-
minė grandis, užtikrinanti šalies 
ekonominį, socialinį ir kultūrinį 
konkurencingumą bei darnią vi-
suomenės raidą. Bene pagrindi-
nis valstybės progresyvumo po-
žymis yra aukštojo mokslo pri-
einamumas. Neatsitiktinai Hilla-
ry Clinton demokratų rinkiminė-
je kampanijoje įrašė nemokamą 
mokslą valstijų koledžuose ir uni-
versitetuose šeimoms, kurių pa-
jamos nesiekia 125 000 JAV do-
lerių per metus.

Lietuvos Konstitucijoje įra-
šyta: aukštasis mokslas priei-
namas visiems pagal kiekvieno 
žmogaus sugebėjimus. 

Gerai besimokantiems pilie-
čiams valstybinėse aukštosiose 
mokyklose laiduojamas nemo-
kamas mokslas.

Iki šiol buvusios Lietuvos vy-
riausybės ir valdančiųjų daugu-
mų politikai nesilaikė ir nesilaiko 
šių Konstitucijos principų. Jeigu 
kas norėtų aštriau pasisakyti, ga-
lėtų drąsiai teigti, kad ir ši Lietu-
vos Vyriausybė vykdo antikonsti-
tucinę švietimo politiką. 

Lietuvos Konstitucijos dekla-
racijos apie nemokamą aukštą-
jį mokslą lieka tik deklaracijomis. 
Apie tai kiekvieną rudenį sužino 
tūkstančiai Lietuvos abiturientų 
ir jų tėvelių, kai gerai ar labai ge-
rai išlaikę baigiamuosius egza-
minus, studentai vis tiek atsidu-
ria privalančių mokėti sąrašuose.

Tuo pat metu viešojoje erdvė-
je vyrauja pasisakymai, palaiko-
mi verslo organizacijų ir valdan-
čiųjų politinių partijų, jog Lietuvo-
je „per daug aukštojo mokslo“. 
Neva aukštųjų mokyklų tinklas 
per platus, programų per daug, o 
ir kokybė netenkina.

Aiškinama, kad dideli univer-
sitetai yra geriau nei maži, siekia-
ma juos sujungti ir taip sumažinti 
jų skaičių. Tačiau pasaulinė prak-
tika liudija, kad kokybiškos studi-
jos dažniausiai vykdomos viduti-
nio ir mažo dydžio universitetuo-
se, o ne mega žinių fabrikuose. 
Aukštasis mokslas – ne siuvykla 
ir ne šaldytuvų surinkimo linija.

Lietuvoje yra 14 universiteti-
nių aukštųjų mokyklų: nuo tikrų 
universitetų (VDU, VU ar Klai-
pėdos universiteto) iki speciali-
zuotų, pvz., Lietuvos karo aka-
demija. Šis valstybinių universi-
tetų tinklas yra adekvatus ir ati-
tinka ES vidurkį – 4,6 universi-
tetai 1 milijonui gyventojų. Lietu-
voje yra ir 13 kolegijų –neuniver-
sitetinių aukštųjų mokyklų, ku-
rios tokiomis tapo 2001 m. pa-
vertus aukštesniąsias moky-
klas (anksčiau teikusias specia-
lųjį vidurinį išsilavinimą) aukštojo 
mokslo sistemos dalimi ir dirbti-
nai pakėlus piliečių su aukštuo-
ju mokslu skaičių prieš stojimą į 
ES. Be kolegijų absolventų Lie-
tuvos gyventojų išsilavinimo sta-
tistika būtų atrodžiusi liūdnai. Ir 
nieko nuostabaus – prirašinėji-
mas visada buvo stiprioji postso-
vietinių visuomenių pusė. Kolegi-
jų egzistavimo tikslingumo klau-
simas, nevykdant joms mokslinių 

tyrimų, turėtų būti sprendžiamas 
politiniu lygmeniu.

Tačiau net ir su kolegijomis 
tinklas nėra kažkuo išsiskiriantis. 
Pavyzdžiui, tris kartus mažesnė-
je Estijoje yra 12 visaverčių vals-
tybinių ir specializuotų universite-
tinių aukštųjų mokyklų.

Su šitomis institucijomis vie-
šojoje opinijoje sąmoningai ar ne 
yra painiojamos aštuonios ne-
valstybinės universitetinės aukš-
tosios mokyklos: nuo visiems 

žinomo ISM iki Romos katali-
kų bažnyčios kunigų seminarijų. 
Įskaičiuojama ir 12 nevalstybinių 
kolegijų, kurios ženkliau šiuolai-
kinės aukštojo mokslo ir studijų 
būklės neveikia. Tačiau yra vals-
tybės finansavimo politikoje keis-
tų praktikų: valstybė moka atly-
ginimus Telšių, Kauno ir Vilniaus 
Romos katalikų bažnyčios semi-
narijų dėstytojams, t.y. de facto 
išlaiko nevalstybinius universi-
tetus, skirdami lėšas „aukščiau-
sios kvalifikacijos specialistų ren-
gimui“. Kaip ir nėra ką bepridėti 
matant LR Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos 2016 m. biudžete Vilka-
viškio vyskupijos Krikščioniško-
sios kultūros centrui LR vyriau-
sybės skiriamus 281 tūkst. eurų.

Pasisakantys politikai, ko-
mentatoriai ir kiti dažniausiai at-
meta aukštojo mokslo, kaip viešo 
gėrio, sampratą, žvelgia į aukštą-
jį mokslą ir visą švietimo sistemą 
Lietuvoje kaip į laisvosios rinkos 
subjektą ir bando aukštojo moks-
lo išlaikymo kaštus perkelti priva-
čiam sektoriui.

Šie argumentai ignoruoja eu-
ropines tendencijas, kuriomis 
siekiama aukštąjį mokslą pada-
ryti prieinamą beveik kiekvie-
nam. Aukštasis mokslas yra ne-
mokamas kaimyninėse Europos 
valstybėse: Austrijoje, Danijoje, 
Norvegijoje, Suomijoje, Švedijo-
je, Vokietijoje, Lenkijoje ir kt. Jis 
yra nemokamas ir Estijoje. 

Ši mūsų šiaurinė kaimynė jau 
seniai pirmauja finansuodama ne 
tik kariuomenę. Tris kartus gyven-
tojų skaičiumi mažesnė Estija ski-
ria aukštajam mokslui daugiau 
lėšų nei Lietuva. Visam švietimui 
2016 m. biudžete Lietuvos valsty-
bė skyrė 4,2 proc. BVP, o Estija – 
5,2 proc. nuo BVP.

Lietuvos valstybė 2014 m. pa-
dengė tiktai 54 proc. kolegijų ir 
61 proc. valstybinių universitetų 
biudžetų. Tai žymiai mažiau nei 
ES vidurkis – 72 proc. Daugely-
je ES valstybių beveik 90 proc. 
universitetų biudžetų yra skiria-
mi iš valstybės biudžeto. Jeigu ne 
savo lėšomis studijuojantys Lietu-
vos ir užsienio studentai, Lietuvos 
aukštąsias mokyklas šiandien iš-
tiktų bankrotas. Nepakankamai 
investuodama į išsilavinimą vals-
tybė globaliame pasaulyje save 
pasmerkia vegetavimui ir atsiliki-
mui. Ši aukštojo mokslo finansa-
vimo politika prieštarauja ilgalai-
kio ekonominio augimo poreikiui.

Jau keletą metų Lietuva kar-
tu su Latvija, Graikija ir Vengri-
ja yra Europos „nevykėlių“ gale 
pagal aukštojo mokslo finansa-
vimo apimtis. Lietuva yra tarp tų 
šalių, kuriose nacionalinis finan-
savimas aukštajam mokslui no-
minaliai krito (skaičiuojant inflia-
ciją) iki 40-50 proc. Ir visose jose 
studijos Europos masteliais yra 

brangios. Mokesčio už mokslą 
procentinė dalis bakalauro studi-
jų programoje studijuojančio stu-
dento (gyvenančio ne su tėvais) 
mėnesinėse išlaidose pagal ats-
kiras ES šalis (šaltinis: „Eurostu-
dent IV“, 2011) Lietuvoje didžiau-
sia. Graikija vienintelė iš šio ke-
tvertuko turi nemokamas studi-
jas pirmo laipsnio siekiantiems 
studentams. 

Nemokamas aukštojo moks-
lo sistemas turinčios šalys - Vo-
kietija, Skandinavijos valstybės, 
Belgija, Prancūzija, Portugalija, 
Lenkija - 2008-2014 m. padidi-
no aukštojo mokslo finansavimą 
nuo keliolikos ir keliasdešimt pro-
centų. Valstybės, turinčios nei-
giamas gyventojų skaičiaus ma-
žėjimo tendencijas, ženkliai padi-
dino studentų skaičių užsienio pi-
liečių sąskaita.

Be abejonės ir Lietuvos pilie-
čių sąskaita, kuriems Tėvynėje 
mokslas tampa sunkiai prieina-
mas ir dėl abejotino patikimumo 
nacionalinių brandos egzami-
nų sistemos (juk negali Lietuvos 
būsimieji studentai žymiai geriau 
mokėti anglų kalbą nei lietuvių – 
o rezultatai būtent tai ir demons-
truoja. Deja, ši sistema nėra ade-
kvati ir metodologiškai pagrįsta. 
Ji atrodo puiki tik pačiam Nacio-
naliniam egzaminų centrui). Šei-
mai, pavyzdžiui, iš Šiaulių norint 
išleisti vaiką į mokslus Kaune ar 
Vilniuje ir negavus valstybės fi-
nansuojamos vietos, gali būti pi-

giau įgyti išsilavinimą Švedijoje, 
Vokietijoje ar Lenkijoje.

Verta paminėti, kad Lietuvo-
je tik kas antras studentas mo-
kosi valstybės sąskaita. Studen-
tai gauna de facto mažiausią stu-
dijų krepšelį Europoje. Lietuvoje 
aukštosios mokyklos gauna vie-
nam studentui per metus vidu-
tiniškai 2,09 tūkst. eurų. Beje, 
ši suma yra savo dydžiu arti-
ma darželinuko krepšeliui. Tai – 
daug ką pasakantis skaičius apie 
Lietuvos aukštojo mokslo finan-
savimo būklę. Prisiminkime, kad 
Estijoje į kiekvieną studentą vals-
tybė investuoja tris kartus dau-
giau lėšų.

Ši aukštojo mokslo nefinansa-
vimo politika skatina emigraciją ir 
prisideda prie kokybės, infrastruk-
tūros, tyrimų našumo bei tarptau-
tinio konkurencingumo problemų 
Lietuvos aukštajame moksle. Ši 
politika turi ir rimtas socialines pa-
sekmes: didėja socialinė atskirtis, 
laužomi likimai visų tų, kurie ne-
gali pasinaudoti konstitucine teise 
į aukštąjį išsilavinimą.

Papildomai reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į Europos universitetų 
asociacijos nuomonę apie struk-
tūrinių lėšų panaudojimo apimtis 
Lietuvoje. Valstybė mažina savo 
indėlį aukštojo mokslo finansa-
vime, nes 40 proc. savo biudže-
tų valstybinės Lietuvos aukšto-
sios mokyklos gauna iš struktū-
rinių ES fondų. Pačios valstybės 
finansavimas aukštajam mokslui 
2009-2014 m. sumažėjo 35 proc. 
Dėl šios tendencijos Lietuva atsi-
duria šalia jau minėtų šalių gru-
pės, kurios ne tik mažina aukšto-
jo mokslo finansavimą, bet pasi-

baigus 2020 m. susidurs su fun-
damentalia biudžeto krize, galin-
čia palaidoti visą sektorių ir galu-
tinai Lietuvą paversti gūdžia pro-
vincija. Bet kokie Lietuvos atsili-
kimo įveikimo ir modernizacijos 
bandymai bus galutinai palaidoti 
negrįžtamai. Taip lengvai iššvais-
tyto potencialo nepavyks atkurti 
ilgus dešimtmečius. Šią frazę pa-
rašiau tam, kad po 2020 m. ne-
sakytumėte, mieli politikai ir rin-
kėjai, kad niekas Jūsų neįspėjo.

Nežiūrint visų problemų, Lie-
tuvos aukštasis mokslas jo dar-
buotojų, mokslininkų, dėstyto-
jų inovatyvumo ir pasišventimo 
dėka, tarptautiniu mastu vertina-
mas gerai, priešingai nei mums 
bando įteigti žalingą politiką vals-
tybei vykdančio politinio-biuro-
kratinio aparato dalis, kuri aukš-
tąjį mokslą ir švietimą mato kaip 
išlaidų eilutę, o ne investiciją.

Štai Pasaulio ekonomikos fo-
rumas (World Economic Forum) 
publikuoja Globalaus konkuren-
cingumo indeksą. Iš metų į me-
tus aukščiausiai yra vertinamas 
Lietuvos technologinis pasiren-
gimas priimti naujoves bei pats 
aukštasis mokslas, jo mokymo 
kiekybė ir kokybė. Nustebsite, 
kas trukdo Lietuvos raidai. Tikrai 
ne aukštosios mokyklos, o vals-
tybės institucijos ir jų formuoja-
ma investicijų ir socialinė aplin-
ka, kurių reguliavimo ir valdymo 
kokybė atneša daugiausiai žalos 
šaliai ir jos konkurencingumui. 

Tik palyginkite (kuo didesnis 
skaičius, tuo blogiau, tuo dides-
nis atsilikimas) – valstybės re-
guliavimo našta Globalaus kon-
kurencingumo indekse įvertin-
ta 103 taškais (įsispraudusi tarp 
Haičio ir Čado), o aukštojo moks-
lo kiekybė įvertinta 21 tašku (vie-
na pozicija atsiliekame nuo Pietų 
Korėjos ir lenkiame Prancūziją), 
o jo kokybė įvertinta 29 taškais 
(atsiliekame viena pozicija nuo 
Slovėnijos ir lenkiame Portugali-
ją bei po jos einančią Japoniją).

Iš vienos pusės, dabartinė 
aukštojo mokslo finansavimo po-
litika Lietuvoje atspindi atskirtį 
tarp paprastų žmonių, rinkėjų po-
reikių bei jų konstitucinių teisių, o 
iš kitos pusės – partinių-biurokra-
tinių klubų, besirūpinančių sau 
artimomis interesų grupėmis. Šis 
santykis iš esmės suvulgarina ir 
suprimityvina politinį ir socialinį 
visuomenės būvį ir raidą. Visuo-
menės progresyvi raida yra susi-
jusi su vis sudėtingesnių ir giles-
nių poreikių atsiradimu. Aukšto-
jo mokslo naikinimo tendencijos 
Lietuvoje liudija apie atvirkštinius 
– suprimityvinimo ir supaprasti-
nimo procesus mūsų valstybėje.

Investuoti į švietimą ir didinti 
jo apimtis gali tik politikai, galvo-
jantys apie ateitį ir tikintys, kad ši 
ateitis bus ir jų sėkmė. Ar yra vil-
ties sustabdyti politinės lyderys-
tės strateginio matymo ir siste-
miškumo stoką Lietuvoje?

Demokratinėje santvarkoje 
tokia viltis yra. Artėja rinkimai. To-
dėl rinkite politikus, turinčius rei-
kalingas savybes rūpintis visuo-
menės ir valstybės poreikiais bei 
galinčius sudaryti sąlygas gyvuo-
ti Lietuvoje aukštajam mokslui ir 
užtikrinti, kad jis būtų kokybiškas 
bei prieinamas.

Kitaip beliks eilinį kartą tik pa-
linguoti galva ir pacituoti Mato 
Evangeliją 15:14: „Palikite juos! 
Jie akli aklųjų vadovai. O jeigu 
aklas aklą ves, abu į duobę įkris”.

Parengta pagal 
„Laisvą laikraštį“

Ar Lietuvos aukštojo mokslo politika yra 
antikonstitucinė ir skatina emigraciją?

LIETUVOS 
KONSTITUCIJOS 

DEKLARACIJOS APIE 
NEMOKAMĄ AUKŠTĄJĮ 

MOKSLĄ LIEKA TIK 
DEKLARACIJOMIS.

AUKŠTASIS MOKSLAS 
YRA NEMOKAMAS 

KAIMYNINĖSE 
EUROPOS VALSTYBĖSE: 
AUSTRIJOJE, DANIJOJE, 

NORVEGIJOJE, 
SUOMIJOJE, ŠVEDIJOJE, 

VOKIETIJOJE, LENKIJOJE 
IR KT. JIS YRA 

NEMOKAMAS IR ESTIJOJE.

PRANEŠIMAS APIE 
DARBO VIETOS 

PASIKEITIMĄ

MASAŽUOTOJA VIRGI-
NIJA DIRBA GROŽIO SA-
LONE „EUFORIJA“ (Klai-
pėdos g.28).

Maloniai laukiu Jūsų.

Tel. 8 - 684 01688
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Kasmet rugsėjo 16-22 dienomis Europoje vyksta šventė, skirta darniajam miesto transpor-
tui. 2016 m. kampanijos metu daugiausiai dėmesio bus skiriama temai „Pažangus ir tvarus ju-
dumas – investicija Europai". Europos judumo savaitė suteikia žmonėms galimybę apsvars-
tyti, kam išties skirtos mūsų miesto gatvės, ir aptarti būdus, kaip būtų galima spręsti oro ir 
triukšmo taršos problemas, eismo įvykių gausos ir sveikatos problemas. Švaresnis oras, ge-
resnė savijauta, mažiau nervų bandant rasti vietą automobilio stovėjimui – apie tai svajoja 
kiekvienas miesto gyventojas.

Jonaviečiai kviečiami dalyvauti 
Judriojoje savaitėje

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Val-
das Majauskas pasirašė savivaldybės turto nuomos sutartį su 
UAB „Amber Food" valdybos pirmininku ir direktoriumi Gediminu 
Balniu dėl maitinimo paslaugų teikimo Jonavos sporto arenoje: čia 
bus įrengta naujo dizaino 60-80 vietų picerija „Charlie pizza“, ren-
ginių metu lankytojai bus aptarnaujami dar dviejose vietose, bus 
įkurta apie 30 darbo vietų.

Konkursą laimėjusi UAB „Amber Food“ valdo vieną didžiau-
sių maitinimo įstaigų tinklą Lietuvoje: jam priklauso 24 picerijos 
„Charlie pizza“, 11 blyninių „La Crepe“, 5 restoranai „Katpėdėlė“, 
2 restoranai „Carskoje selo“, 2 Azijos virtuvės restoranai „Mana-
mi“, barų zonos „Žalgirio“ arenoje. Bendrovė jau 15 metų sėkmin-
gai dirba ir Latvijoje.

Rajono meras Mindaugas Sinkevičius pasidžiaugė, kad į Jo-
navą ateina solidus rinkos dalyvis ir informavo, kad areną tikimasi 
atidaryti gruodžio viduryje.

Jonavos sporto arenoje įsikurs 
picerija „Charlie pizza“

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Vilma Matijošaitienė
Jonavos r. savivaldybės 
Aplinkos ir sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja:

Jonavos rajono savivaldy-
bė aktyviai dalyvaus Europos 
judriojoje savaitėje ir planuo-
ja renginius, kurie vyks mūsų 
mieste, rajone bei mokyklose ir 
darželiuose. Organizuoti šią sa-
vaitę aktyviai padeda Jonavos 
visuomenės sveikatos biuras, 
Kūno kultūros ir sporto centras, 
UAB „Jonavos autobusai", Jo-
navos r. policijos komisariatas, 
Jonavos krašto muziejus.

Į Europos judriąją savaitę 
įtraukti mūsų miestui svarbūs 

įvykiai: Jonavos Senamiesčio 
gimnazijos sporto aikštyno ati-
darymas, kuris vyks rugsėjo 23 
d. 12.00 val., Kūno kultūros ir 
sporto centro „Lietavos“ stadio-
no dirbtinės dangos aikštės ati-
darymas (rugsėjo 20 d. 15.00 
val.) bei Laipiojimo bokšto atida-
rymas (rugsėjo 23 d. 14.30 val.).

Rugsėjo 16 d. bus galima 
sudalyvauti „For fun" naktinia-
me bėgime Jonavos miesto ga-
tvėmis.  

Rugsėjo 18 d. UAB „Jona-
vos autobusai" kviečia visus 
palikti savo automobilius na-
mie ir keliauti Jonavoje viešuo-
ju transportu. 3, 7, 8 maršruto 
autobusuose gros muzika ir vi-
sus keleivius, kurie prisidės prie 
šios akcijos, linksmins Jonavos 
kultūros centras. 

Rugsėjo 20 d.  - atšvaitų da-
linimo akcija keleiviams, vyks-
tantiems į kaimiškas vietoves. 

Rugsėjo 22 d. „Šiandien 
aš be automobilio" akcija, skir-
ta Jonavos miesto mokykloms, 
skatins mokytojus ir vaikus at-
vykti į mokyklą be automobilio. 
Visų planuojamų renginių sąra-
šą galima rasti www.jonava.lt

Kviečiame visus aktyviai da-
lyvauti Europos judriosios sa-
vaitės renginiuose, kuo daugiau 
judėti, aktyviau naudotis visuo-
meniniu transportu, dviračiais 
bei nepamiršti pasivaikščiojimų 
pėsčiomis.

Be planuojamų Judrio-
sios savaitės renginių, Jona-
vos Kauno gatvė taps neatpa-
žįstama, o greičio mėgėjai bus 
priversti keisti įpročius: Kauno 
gatvėje bus įrengtos trys nau-
jos pėsčiųjų perėjos, dvi iški-
lios sankryžos, keturi greičio ri-
bojimo kalneliai bei penkios iš-
kilios saugumo salelės, skirtos 
susiaurinti važiuojamąją dalį.

KOMENTARAS

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.

Jau nuo 2016 m. rugpjū-
čio 16 d. galima užpildyti ne-
terminuotą prašymą ligos ar 
slaugos pašalpai gauti, pa-
gal kurį, žmogui susirgus ar 
slaugant šeimos narį, jam 
priklausanti ligos ar slaugos 
pašalpa bus skiriama auto-
matiškai. Iki šiol prašymą 
skirti ligos pašalpą reikėjo 
teikti už kiekvieną nedarbin-
gumo laikotarpį. 

Be to, naujajame prašy-
me nurodžius metais ankstes-
nę datą, nuo kurios prašoma 
pradėti skaičiuoti ir išmokėti li-
gos pašalpas, pašalpas galima 
gauti ir už ankstesnius laikotar-
pius, už kuriuos prašymai dar 
nebuvo pateikti.

Siūlome nelaukti ir prašy-
mą „Sodrai" pateikti jau dabar – 
nepriklausomai nuo to, ar šiuo 

metu yra išduotas nedarbingu-
mo pažymėjimas, ar ne.

Kaip tai padaryti? Prašymą 
galima už pildyti internetu prisi-
jungus prie asmeninės „Sodros" 
paskyros gyventojui arba atvy-
kus į „Sodros" skyrių.

Pateiktą prašymą patiks-
linti reikės tik tuo atveju, jeigu 
pageidausite pakeisti mokėji-
mo būdą, nurodyti kitą sąskai-
tą, į kurią būtų pervedama ligos 
pašalpa, ar patikslinti pasikeitu-
sius kontaktinius duomenis.

Jeigu asmuo, pateikęs ne-
terminuotą prašymą skirti ligos 
pašalpą, norės, kad už tam ti-
krą nedarbingumo laikotarpį li-
gos pašalpa nebūtų mokama, 
jis turės prisijungti prie savo as-
meninės „Sodros" paskyros gy-
ventojui arba atvykti į „Sodros" 
teritorinį skyrių ir pateikti prašy-
mą neskirti ligos pašalpos už 

tam tikrą laikotarpį. Tai gali būti 
aktualu, pavyzdžiui, tuo atve-
ju, jei žmogus susirgtų atosto-
gų metu, tačiau atostogų nenu-
trauktų ir nepageidautų gauti li-
gos pašalpos už šį laikotarpį.

Atkreipiame dėmesį, kad 
pagal šį neterminuotą prašy-
mą ligos pašalpos pagal nedar-
bingumo pažymėjimus, išduo-
tus dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe (pakeliui į darbą/iš dar-
bo) ar profesinės ligos, ku-
rie pripažinti draudžiamaisiais 
įvykiais, nebus skiriamos. Jei-
gu Jums išduotas nedarbingu-
mo pažymėjimas dėl nelaimin-
go atsitikimo darbe ar profesi-
nės ligos, prašome pateikti for-
mos GPS7 prašymą.

Daugiau informacijos tel. 
1883

„Sodros“ inf.

Svarbu žinoti Prašymas ligos pašalpai 
gauti: vieną kartą užpildyk ir pamiršk!

Lietuvos kelių policijos 
tarnyba informuoja, kad nuo 
rugsėjo pradžios šalies ke-
liuose vykdoma sustiprinta 
transporto priemonių važia-
vimo greičio kontrolė, kurios 
metu visais būdais fiksuoja-
mas net menkiausias greičio 
viršijimas. 

Per pirmąją akcijos vykdy-
mo savaitę šalies keliuose vien 
tik stacionariais greičio matuo-
kliais buvo užfiksuota apie 10,5 
tūkst. leistino greičio viršijimo 
atvejų. Vidutiniškai, kasdien 
kiekvienas matavimo prietai-
sas užfiksuodavo ne mažiau 10 
leistino greičio viršijimo atvejų, 
o prietaisai, kuriems buvo tai-
koma „nulinė tolerancija", kas-
dien užfiksuodavo apie 200 
leistino greičio viršijimo atvejų. 
Šiemet rugsėjį vykstančios ak-
cijos metu policijos pareigūnai 
didesnį dėmesį teikė prevenci-
niam darbui, neviešų kontrolės 
priemonių organizavimui.

Leistino greičio kontrolės ak-

cijos metu šalies keliuose ava-
ringumas sumažėjo apie 10 
proc., palyginti su tuo pačiu 
2015 m. periodu. Per savaitę ša-
lies keliuose įvyko 12 proc. ma-
žiau eismo įvykių, kuriuose buvo 
sužeisti žmonės, taip pat įvyko 
10 proc. mažiau techninių eis-
mo įvykių, kuriuose žmonės ne-
buvo sužeisti, neblaivūs vairuo-
tojai sukėlė ketvirtadaliu mažiau 
eismo įvykių. Lietuvos kelių po-
licijos tarnybos duomenimis, iki 
šių metų rugsėjo 8 d., palyginti 
su 2015 m., šalies keliuose žuvo 
17,61 proc. mažiau žmonių.

Lietuvos kelių policijos tar-
nyba informuoja, kad tokios 
prevencinės ir kontrolės prie-
monės šalies keliuose bus vyk-
domos ir ateityje, siekiant, kad 
vairuotojai laikytųsi nustatyto 
leistino važiavimo greičio, o visi 
eismo dalyviai laikytųsi nustaty-
tų Kelių eismo taisyklių ir jų ne-
pažeistų. 

Lietuvos kelių policijos 
tarnybos informacija

Greičio kontrolė davė 
apčiuopiamų rezultatų

Vaikų folkloro ansamblis 
„Ramtatukai“ laukia jaunųjų 
(6-14 m.) folkloro mylėtojų. Re-
peticijos vyksta pirmadieniais ir 
trečiadieniais, nuo 16 val. 211 
kab. Vadovė Judita, tel. 8 611 
59908 

Šokių studija ,,Contem-
po“ kviečia 8-17 metų mergai-
tes, merginas, norinčias išmok-
ti kurti ir improvizuoti, pažin-
ti, kas yra šiuolaikinis (contem-
porary) šokis. Naujų dalyvių at-
ranka rugsėjo 5-6 d. 17-18 val. 
III aukšte, šokių studijoje. Vado-
vė Vilma, tel. 8 657 46809, el.p. 
versme46@gmail.com.

Naujas vaikų tautinių šo-
kių kolektyvas ieško 6-8 metų 
mergaičių ir berniukų, norinčių 
pamilti tautinį šokį, ugdyti pilie-
tiškumą ir patriotiškumą. Daly-
vių atranka rugsėjo 5-6 d. 17-18 
val. III aukšte, šokių studijoje. 

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

Jazz Studio ragina atsiliep-
ti pučiamaisiais, mušamaisiais, 
klavišiniais instrumentais gro-
jančius arba dainuojančius jo-
naviečius, kurie nori groti džia-
zo muziką, turi muzikinį pasiruo-
šimą ir bent minimalią patirtį šio-
je srityje. Vadovas Aleksandras, 
tel. 8 682 14211

Instrumentinė grupė 
,,Rapsodija“ kviečia įvairiais 
instrumentais grojantį jaunimą 
ir suaugusius. Vadovas Edvar-
das, tel. 8 687 46483

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

Moterų choras ,,Guoba“ 
laukia muziką ir keliones mėgs-
tančių, dainuojančių merginų, 

moterų. Vadovė Neringa, tel. 8 
650 72653

Mišrusis choras „Žemyna“ 
kviečia visus pilnamečius Lietu-
vos ir kitų šalių piliečius, turin-
čius dainavimo patirtį, sąmonin-
gai apsisprendusius paaukoti 
dalį laiko savęs tobulinimui, mu-
zikai ir menui bei kultūrai. Repe-
ticijos vyksta pirmadieniais ir tre-
čiadieniais 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 - klu-
bas MIKS. Mada, šokis, teatri-
nio meno pagrindai... Koncer-
tai, konkursai, kelionės... Ateik 
į „Miks“ – čia Tau patiks. Antra-
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
17 val. Mažojoje salėje. Vado-
vas 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:

Reikalingas choreografas (-ė) darbui Jonavos kultūros 
centre dėl metodinės paramos teikimo seniūnijų kultūros cen-
trams. Tel 8 687 47057

JONAVOS RAJONE – 
TARPTAUTINĖS KARIŲ PRATYBOS „VYTIS TIGER“ 

 
Spalio 8-10 dienomis Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje 

vyks tarptautinės lauko taktinės pratybos „Vytis Tiger“, kuriose da-
lyvaus Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados 
„Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuoto-
jo pėstininkų bataliono kariai kartu su Belgijos karalystės kariais.

Pratybų metu Jonavos rajono savivaldybės teritorija judės 
karinė technika, taip pat bus naudojama pirotechnika ir imita-
ciniai šaudmenys. Kariai užtikrina, kad pratybų rajone bus lai-
komasi gamtos apsaugos taisyklių, civilių kasdienė veikla ne-
bus trikdoma.

Savivaldybės Bendrojo skyriaus inf. 
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Savivaldybė informuoja

Spaudoje jau buvo rašyta, kad 
šiemet Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba pritarė naujiems smul-
kiojo ir vidutinio verslo (SVV) bei 
ūkininkų rėmimo fondo nuosta-
tams, kuriuos parengė rajono Ta-
rybos narys, Ekonomikos, finan-
sų ir verslo plėtros komiteto pirmi-
ninkas Alfonsas Meškauskas. 

Greta iki šiol buvusios galimy-
bės SVV subjektams gauti bepro-
centes fondo paskolas, atsirado 
visiškai nauja negrąžintinos para-
mos forma: SVV subjektams ga-
lės būti kompensuojama dalis 
patirtų išlaidų.

Fondo paramą gali gauti 
smulkios ir vidutinės verslo įmo-
nės, individualia veikla užsiiman-
tys verslininkai ir ūkininkai, kurie 
kuria ar plečia veiklą Jonavos ra-
jone, praeityje nėra padarę eko-
nominio pobūdžio teisės pažeidi-
mų, neturi įsiskolinimų valstybės, 
savivaldybės biudžetams, fon-
dams ir „Sodrai“ bei per paskuti-
nius trejus metus nesinaudojo šio 
fondo parama. 

Parama neskiriama bankru-
tuojantiems, likviduojamiems ar 
restruktūrizuojamiems subjek-
tams ir įmonėms, kuriose vals-
tybei ar savivaldybei priklauso 
daugiau kaip ½ įstatinio kapita-
lo ar balsavimo teisių. Fondo lė-
šomis neremiamos šios veiklos: 
medžioklės, gaudymo spąstais ir 
susijusių paslaugų veikla; gėrimų 
gamyba, išskyrus salyklo, nealko-
holinių gėrimų, mineralinio ir kito, 
pilstomo į butelius, vandens ga-
myba; tabako gaminių gamyba; 
didmeninė ir mažmeninė preky-
ba; finansinė ir draudimo veikla; 
nekilnojamojo turto operacijos; 
teisinė veikla ir azartinių žaidimų 
bei lažybų organizavimo veikla.

Kokios išlaidos galės būti 
kompensuojamos, teikiant 
ne grąžintiną paramą? Fon-
do nuostatuose yra nurodyta 10 
kompensavimui tinkamų išlaidų 
rūšių ir jų kompensuotinos da-
lys. SVV subjektas galės preten-
duoti į išlaidų kompensavimą ne 
dažniau kaip vieną kartą per tre-
jus metus, nurodydamas ne dau-
giau kaip trijų rūšių patirtas išlai-
das, o bendra vienkartinės kom-
pensacijos suma negalės viršyti 
1200 Eur. Tinkamų išlaidų rūšys ir 
jų kompensuotinos dalys:

1. Įmonės steigimo išlaidos – 
padengiama iki 300 Eur, bet ne 
daugiau kaip 80 proc. patirtų iš-
laidų;

2. Įmonės interneto svetainės 
sukūrimo ir palaikymo išlaidos – 
padengiama iki 300 Eur už įmo-
nės interneto svetainės sukūrimą 
ir iki 300 Eur už interneto svetai-
nės palaikymo paslaugas, bet ne  
daugiau kaip 50 proc. patirtų išlai-
dų;

3. Rinkodaros priemonių for-
mavimo ir įdiegimo išlaidos (įmo-
nės prekės ženklo, įmonės sti-
liaus sukūrimas ir jo rėmimo iš-
laidos) – padengiama iki 300 Eur, 
bet ne daugiau kaip 50 proc. pa-
tirtų išlaidų;

4. Prekės ženklo registravimo 
ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo 
išlaidos – padengiama  iki 300 
Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. 
patirtų išlaidų;

5. Išlaidos, patirtos už ekspo-
zicijos vietas parodose pristatant 
savo produkciją – padengiama iki 
300 Eur, bet ne daugiau kaip 50 

proc. patirtų išlaidų;
6. Mokslo tiriamųjų darbų, la-

boratorinių matavimų ir tyrimų iš-
laidos – padengiama iki 300 Eur, 
bet ne daugiau kaip 50 proc. pa-
tirtų išlaidų; 

7. SVV subjekto darbuotojų 
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo iš-
laidos – padengiama iki 300 Eur, 
bet ne daugiau kaip 50 proc. pa-
tirtų išlaidų;

8. Verslo planų, paraiškų fi-
nansinei paramai iš ES ir kitų fon-
dų gauti parengimo išlaidos – pa-
dengiama iki 400 Eur, bet ne dau-
giau kaip 50 proc. patirtų išlaidų;

9. Teritorinio planavimo doku-
mentų ir techninių projektų paren-
gimo išlaidos – padengiama iki 
400 Eur, bet ne daugiau kaip 50 
proc. patirtų išlaidų;

10. Paskolų palūkanos – pa-
dengiama iki 50 proc. paskolos 
palūkanų išlaidų, bet ne daugiau 
kaip 3 proc. metinių palūkanų. 

 Nuostatuose numatyta, 
kad kompensuojamos ne anks-
čiau kaip prieš 24 mėnesius, iki 
paraiškos pateikimo, patirtos išlai-
dos, tačiau kompensuotinos išlai-
dos negali būti patirtos anksčiau 
nei 2016 m. vasario 26 d., t. y. ne 
anksčiau nei įsigaliojo naujieji fon-
do nuostatai. 

Ekonomikos, finansų ir 
verslo plėtros komiteto pirmi-
ninkas Alfonsas MEŠKAUS-
KAS: 

„2016 metais negrąžintinai 
paramai savivaldybės taryba 
skyrė 15 tūkst. Eur. Kiek prašy-
mų galėsime patenkinti, priklau-
sys nuo sumų, kurias kompen-
suoti prašys pareiškėjai. Vienam 
pareiškėjui skiriama suma nega-
lės viršyti 1200 Eur, vadinasi, pa-
ramą šiemet gauti gali ne ma-
žiau kaip 13 SVV subjektų. Pui-
ku, kad teiraujamasi dėl tokios 
paramos suteikimo sąlygų ir ruo-
šiamasi pateikti paraiškas. Deja, 
kol kas prašymų dar negauta. Ži-
noma, praėjo tik pusmetis ir per 
tokį trumpą laiką sunku suskub-
ti verslininkams padaryti reika-
lingas ir būtinas išlaidas pagal 
tris kryptis, kad galima būtų gau-
ti maksimalią paramą. Tačiau, 
siekiant tokio tikslo, galima likti ir 
„ant ledo“: jei kiti verslininkai pa-
teiks paraiškas anksčiau, tai skir-
tų pinigų gali paprasčiausiai ne-
užtekti. 

Primenu, jog nuostatuose nu-
matyta, kad jei pareiškėjų bus 
daugiau nei yra skirta lėšų, tai pa-
sibaigus lėšoms paraiškos galės 
būti priimamos iki metų pabaigos, 
tačiau jei tais pačiais metais papil-
domai lėšų negrąžintinai paramai 
nebus skirta, pasibaigus metams, 
paraiškos kartu su pateiktais do-
kumentais bus grąžinamos pa-
reiškėjams jų nepatenkinus. Nau-
jos paraiškos galės būti teikiamos 
kitais einamaisiais metais po to, 
kai savivaldybės biudžete bus nu-
matytos naujos lėšos negrąžin-
tinos paramos teikimui einamai-
siais metais.

Dar noriu priminti, kad  siū-
loma išskirtinė galimybė ne-
mokamai konsultuotis verslui 
aktualiais klausimais Kauno 
prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Jonavos filiale (Fabri-
ko g. 3, Jonava, tel. 8 679 74 343, 
el. paštas dalia.sinkeviciene@
chamber.lt ).

Jonavos rajono savivaldybės 
administracija pasirašė bendra-

darbiavimo sutartį su Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
Jonavos filialu dėl nemokamų 
konsultacinių paslaugų teikimo 
Jonavos rajono savivaldybės fi-
ziniams ir juridiniams asmenims, 
ketinantiems pradėti verslą arba 
jau vykdantiems smulkųjį ir vidu-
tinį verslą. Jau vyksta konsulta-
cijos šiomis temomis: verslo pla-
navimas, mokesčiai ir buhalterinė 
apskaita, parama verslui, vers-
lo finansavimo šaltiniai, rinkoda-
ra, dokumentų rengimas ir valdy-
mas, įmonės finansų valdymas. 

Kviečiu aktyviai naudotis 
siūloma paslauga ir suskubti 
tai padaryti dar šiemet, nes nuo 
Jūsų aktyvumo priklausys, ar 
tokia paramos forma verslui 
bus tęsiama kitais metais“.

Turto skyriaus vedėja Jolita 
GUMANIUKIENĖ: „Prašant fon-
do paramos, savivaldybės admi-
nistracijai pateikiamas nustaty-
tos formos prašymas ir pareiškė-
jo anketa. Šių dokumentų formas 
galima rasti savivaldybės interne-
to tinklalapyje http://www.jonava.
lt/parama-verslui1. Kartu su pra-
šymu ir anketa turi būti pateikiami 
papildomi dokumentai, kurių tiks-
lus sąrašas priklauso nuo prašo-
mos paramos rūšies. 

Visais atvejais pretendentai 
turi pateikti įmonės steigimo do-
kumentus ir jų kopijas (įstatus ar 
nuostatus, registravimo pažymė-
jimą ar išrašą iš juridinių asme-
nų registro, vadovo ar įgalioto as-
mens skyrimą patvirtinantį doku-
mentą) ar verslui pagrindą sutei-
kiančius dokumentus (individua-
lios veiklos pažymą, verslo liudiji-
mą ar ūkininko pažymėjimą), pre-
tendento ar jį atstovaujančio as-
mens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą ir jo kopiją, pažymas iš 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
ir Valstybinio socialinio draudimo 
fondo, patvirtinančias, kad pre-
tendentas nėra skolingas valsty-
bės, savivaldybės ir „Sodros“ biu-
džetams.   

Jei pretendentas prašo kom-
pensuoti turėtas išlaidas, jis turi 
pateikti tas išlaidas pagrindžian-
čius dokumentus. Jei prašoma 
palūkanų kompensavimo, gali 
tekti pateikti paskolos sutartį ar 
banko pažymą, atskleidžiančią 
paskolos paskirtį, palūkanų dydį, 
jų perskaičiavimo tvarką, pasko-
los bei negrąžintos paskolos da-
lies dydį, paskolos grąžinimo gra-
fiką. Jei prašoma beprocentės 
paskolos, reikės pateikti vers-
lo planą, SVV subjekto finansinę 
būklę atskleidžiančius dokumen-
tus, užstatu siūlomo turto doku-
mentus ir pan.

Vienas SVV subjektas vieną 
kartą per trejus metus gali pre-
tenduoti tik į vieną pasirinktą pa-
ramos formą: arba paskolą, arba 
vienkartinį patirtų 3 pasirinktų rū-
šių išlaidų dalinį kompensavimą. 
Smulkiojo ir vidutinio verslo bei 
ūkininkų rėmimo fondo nuosta-
tai ir prašymo bei anketos formos 
skelbiami savivaldybės interneto 
tinklalapyje http://www.jonava.lt/
parama-verslui1.

Fondo paramos klausimais 
konsultuoja savivaldybės admi-
nistracijos Turto skyriaus speci-
alistės, 211–213 kab., Žeimių g. 
13, Jonava; tel. (8 349) 500 77 
arba (8 349) 610 56; el. paštas 
onute.plestiene@jonava.lt arba 
jolita.gumaniukiene@jonava.lt. 

KONSTITUCIJOS  
EGZAMINAS 2016

Rugsėjo 27 d., antradienį, 12.00 
val., Jonavos rajono bendruomenė 
kviečiama dalyvauti Konstitucijos eg-
zamine ir išmėginti savo Konstitucijos 
žinias. Jubiliejiniame 10-ame Kons-
titucijos egzamine taip pat kviečiami 
dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, moks-
leiviai ir nuteistieji. Egzamino užduo-
tys parengtos skirtingoms tikslinėms 
grupėms: teisinį išsilavinimą turin-
tiems ir jo siekiantiems piliečiams bei 
piliečiams, neturintiems ir nesiekian-
tiems teisinio išsilavinimo.

Konstitucijos egzaminas vyks Jo-
navos rajono savivaldybės Jero-
nimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, II 
aukštas. Egzamino trukmė - 45 min.

Visus mūsų bendruomenės 
narius, norinčius pasitikrinti teisi-
nes žinias, kviečiame registruotis 
į Konstitucijos egzaminą portale 
DELFI http://www.delfi.lt/konstitu-
cijos-egzaminas/ arba atvykti rug-
sėjo 27 d. 12.00 val. į miesto savi-
valdybę. 

I etapas - rugsėjo 27 d. Jame ga-
lės dalyvauti visi piliečiai ir savivaldy-
bių darbuotojai. Numatoma egzami-

no pradžia – 12.00 val. I etapo metu 
dalyviai atsakinės į 30 uždarų klausi-
mų. Norintieji laikyti egzaminą savi-
valdybėse iki rugsėjo 22 d. kviečiami 
registruotis portale http://www.delfi.lt/
konstitucijos-egzaminas/, tačiau eg-
zaminą laikyti savivaldybėse leidžia-
ma ir iš anksto neužsiregistravusiems 
asmenims. Piliečiai ir teisinį išsilavini-
mą turintys ar teisę studijuojantys as-
menys egzaminą taip pat galės laiky-
ti internetu portale www.delfi.lt. Inter-
netu laikyti egzaminą galima bus rug-
sėjo 27 d. nuo 12.00 val. iki 13.00 val. 
Laikantieji internetu dalyvaus tik I eg-
zamino etape.

II etapas - spalio 13 d. Jis skirtas 
geriausiai I etape pasirodžiusiems 
piliečiams ir savivaldybių darbuoto-
jams. Į II etapą patekę egzamino da-
lyviai apie laikymo vietą ir laiką bus in-
formuoti individualiai.

Konstitucijos egzamino 2016 lai-
mėtojai bus pasveikinti 2016 m. spa-
lio 26 d. per iškilmingą ceremoniją 
Prezidentūroje.

Daugiau informacijos: tel.  (8 349)  
500 01, www.jonava.lt arba www.
konstitucijosegzaminas.lt

Organizatoriai

Valstybės garantuojama teisi-
nė pagalba apima pirminę teisinę 
pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą.

Jonavos rajono savivaldybė-
je yra teikiama pirminė teisinė pa-
galba - tai teisinė informacija, teisinės 
konsultacijos, dokumentų, skirtų vals-
tybės ir savivaldybių institucijoms, iš-
skyrus procesinius dokumentus, ren-
gimas. Taip pat ši pagalba apima pa-
tarimus dėl ginčo sprendimo ne teis-
mo tvarka, veiksmus dėl taikaus gin-
čo išsprendimo ir taikos sutarties pa-
rengimą.

Valstybės garantuojamos pir-
minės teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės biu-
džeto.

Pirminė teisinė pagalba teikiama 
visiems Jonavos rajono savivaldybės 
teritorijoje gyvenantiems fiziniams as-
menims, pateikus asmens tapatybę ir 
gyvenamąją vietą patvirtinančius do-
kumentus.

Pirminė teisinė pagalba neteikia-
ma, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausi-
mu buvo suteikta pirminė teisinė kon-
sultacija arba yra akivaizdu, kad jis 
advokato konsultaciją gali gauti ne-
sinaudodamas valstybės garantuoja-
ma teisine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus 
atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė yra ne ilgesnė kaip viena valan-
da. Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė gali būti pratęsta savivaldybės 
vykdomosios institucijos arba jos įga-
lioto asmens sprendimu.

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali kreip-
tis tik vieną kartą.

Antrinė teisinė pagalba - tai doku-
mentų rengimas, gynyba ir atstovavi-
mas bylose, įskaitant vykdymo pro-
cesą, atstovavimas išankstinio ginčo 
sprendimo ne teisme atveju, jeigu to-
kią tvarką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba 
apima bylinėjimosi išlaidų bylose, iš-
nagrinėtose civilinio proceso tvarka, 
su bylos nagrinėjimu administracinio 
proceso tvarka susijusių išlaidų ir su 
baudžiamojoje byloje pareikšto civili-
nio ieškinio nagrinėjimu susijusių iš-
laidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, kitų Europos Sąjungos valsty-
bių narių piliečiai, taip pat kiti Lietu-
vos Respublikoje bei kitose Europos 
Sąjungos valstybėse narėse teisėtai 
gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinę 
teisinę pagalbą šie asmenys gauna, 
kai jų turtas ir metinės pajamos ne-
viršija Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatytų turto ir pajamų lygių 
teisinei pagalbai gauti pagal Valsty-
bės garantuojamos teisinės pagal-
bos įstatymą.

Atsižvelgiant į asmens turtą ir pa-
jamas, valstybė garantuoja ir apmo-
ka antrinės teisinės pagalbos išlaidų :

1) 100 procentų,- jeigu nustato-
mas pirmas asmens turto ir pajamų 
lygis;

2) 50 procentų,- jeigu nustatomas 
antrasis asmens turto ir pajamų lygis.

Antrinė teisinė pagalba neteikia-
ma, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra aki-
vaizdžiai nepagrįsti;

2) atstovavimas byloje yra ne-
perspektyvus;

3) pareiškėjas kreipiasi dėl ne-
turtinės žalos, susijusios su garbės ir 
orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė tur-
tinės žalos;

4) prašymas yra susijęs su rei-
kalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl 
pareiškėjo ūkinės komercinės vei-
klos ar dėl jo savarankiškos profesi-
nės veiklos;

5) pareiškėjas gali gauti reikia-
mas teisines paslaugas nesinaudo-
damas valstybės garantuojama teisi-
ne pagalba;

6) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo  teisių pažeidimo, išskyrus ats-
tovavimo pagal įstatymą atvejus;

7) reikalavimas, dėl kurio krei-
piamasi antrinės teisinės pagalbos, 
buvo perleistas pareiškėjui siekiant 
gauti valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą.

8) pareiškėjas piktnaudžiauja 
valstybės garantuojama  teisine pa-
galba, savo materialiomis ar procesi-
nėmis teisėmis;

9) pareiškėjas nesutinka apmo-
kėti nustatytą antrinės teisinės pagal-
bos išlaidų dalį;

10) iš esmės išnagrinėjus reika-
lavimą, nustatoma, kad antrinės teisi-
nės pagalbos galimos išlaidos viršytų 
pareiškėjo turtinių reikalavimų ( turti-
nių interesų) dydį;

11) pareiškėjui buvo suteikta an-
trinė teisinė pagalba kitoje byloje, ta-
čiau jis iki nurodyto termino neapmo-
kėjo nustatytų antrinės teisinės pagal-
bos išlaidų arba jų dalies;

12) nustatoma, kad pareiškėjas 
savarankiškai, be advokato pagal-
bos, gali įgyvendinti arba apginti savo 
teises ar įstatymų saugomus intere-
sus;

13) tam pačiam pareiškėjui pa-
galba teikiama daugiau kaip trijose 
bylose;

14) pareiškėjas per tarnybos nu-
statytą terminą nepateikė visų LR 
Valstybės garantuojamos teisinės pa-
galbos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų dokumentų;

15) ginčas, dėl kurio kreipiama-
si antrinės teisinės pagalbos, buvo 
spręstas LR Valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos įstatymo nu-
statyta tvarka taikinamojo tarpininka-
vimo būdu ir ginčo šalys sudarė tai-
kos sutartį, tačiau pareiškėjas nesuti-
ko ją pateikti tvirtinti teismui.

Daugiau informacijos apie vals-
tybės garantuojamą teisinę pagalbą 
galima rasti Teisingumo ministerijos 
internetiniame  puslapyje http://www.
tm.lt ir http://www.teisinepagalba.lt.

Pirminę teisinę pagalbą Jo-
navos rajono savivaldybėje tei-
kia Teisės skyriaus vyr. specialis-
tė Kristina Reicenštein nurodyto-
mis darbo dienomis 310 kabine-
te, Žeimių g. 13, Jonava, el. paštas: 
kristina.reicenstein@jonava.lt. IŠ-
ANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. (8 
349) 500 95.

Priėmimo laikas:
Pirmadieniais 

14.00-18.00 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 

8.00-17.00 val.
Pietų pertrauka 

12.00-12.45 val.

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS 
TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Verslui skatinti PASINAUDOKITE TEIKIAMA PARAMA!
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Sportas Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

2016 metų Jonavos rajo-
no mažojo (7x7) futbolo pir-
menybėse iki sezono pabai-
gos komandoms dar liko su-
žaisti nemažai rungtynių, ta-
čiau jau dabar žinomi šių pir-
menybių nugalėtojai. 

Nė vienai turnyrinėje len-
telėje artimiausiai komandai 
jau nebepavyks pasivyti „Tran-
sachema“ ekipos, kuri po per-
galės galutinai užsitikrino nu-
galėtojų vardus. Mače su „Luk-
šos partizanais“, šios koman-
dos žaidėjas M. Mickus pirma-
sis pelnė rungtynių įvartį ir išve-
dė karius į priekį. Tačiau dar pir-
mosios rungtynių dalies pusėje 
J. Medvedevas įstengė išlygin-
ti rezultatą, o antrajame kėliny-
je „Transachema“ ne tik padė-
jo tašką šiame susitikime, bet 
ir užsitikrino šių pirmenybių nu-
galėtojų vardus. 35 min. įvartį 
pelnė rezultatyviausias pirme-
nybių žaidėjas D. Šichranov, o 
47 min. pergalę rezultatu 3:1 
įtvirtino A. Antanavičius. 

Į antrąją poziciją toliau ko-
pia „Šveicarija“, kuri nuo antro-
je vietoje esančios „Gasche-
ma“ ekipos turi trijų taškų defici-
tą, bet yra sukaupusi atsargoje 
vienerias rungtynes. Pirmadie-
nio mače su SMK „Vikingai“ ko-
manda, šveicarai buvo privers-
ti vytis, kai antrojo kėlinio pra-
džioje (36 min.) pasižymėjo vi-
kingų futbolininkas A. Ramo-
nas. Iki susitikimo pabaigos li-
kus dviems minutėms minimali 
vikingų persvara nekito, bet per 
likusį laiką palūžo. 48 min. pu-
siausvyrą atstatė R. Rudžians-
kas, o paskutinę mačo minutę 
(50 min.) pergalingą įvartį pelnė 
D. Regelskis. Šveicarai šventė 

pergalę rezultatu 2:1 ir sustipri-
no kovą dėl antrosios vietos. 

„Energijos“ komanda pirme-
nybėse nebedalyvauja, todėl 
šioje turnyrinėje lentelėje jau 
įtraukti jų techniniai pralaimėji-
mai rezultatais 0:3 prieš „Luk-

šos partizanus“ bei „Viltį“. Ka-
rių ekipa pirmenybes jau baigė. 

Šeštadienį dar vienas rung-
tynes turėjo „Šveicarija“, kuri 
savo aikštelėje (Šveicarijos mo-
kyklos stadione) žaidė su „Jo-
navos policija“ ekipa. Vyko atvi-
ras futbolas ir komandų žaidė-
jai džiugino įvarčių gausa. Visgi 
į antrąją vietą turnyrinėje lente-
lėje pretenduojanti „Šveicarija“ 
be didesnio vargo įveikė varžo-
vus rezultatu 7:3 (2:1). Nugalė-
tojams tris įvarčius įmušė I. Ko-
valenko, o policininkų gretose 
dukart pasižymėjo L. Trijonis. 

Šią savaitę rajono pirmeny-
bėse turėjo įvykti trejos rungty-
nės, kuriose užfiksuotas neei-
linis įvykis, kai ekipos nepelnė 
nė vieno įvarčio, nors ir „Libera-
lų sąjūdis“ komanda įsirašė tris 
įvarčius, bet varžovai („Viltis“) 
neatvyko į rungtynes ir jiems 
buvo įskaitytas techninis pra-
laimėjimas rezultatu 0:3. Kitose 
rungtynėse ekipos sužaidė be 
įvarčių: SMK „Vikingai“ – „Gas-
chema“ ir „Šveicarija“ – „Gas-

chema“.
Po šių susitikimų turnyrinė 

lentelė atrodo taip (vieta, ko-
mandos, rungtynių skaičius, 
pergalės, lygiosios, pralaimė-
jimai, įmušti-praleisti įvarčiai, 
taškai):

Rezultatyviausiai pirmeny-
bėse rungtyniauja: D. Šichra-
nov („Transachema“), pelnęs 
18, D. Kulakauskas („Libera-
lų sąjūdis“) – 14, M. Kungys 
(„Lukšos partizanai“), I. Kova-
lenko („Šveicarija“) ir A. Ratau-
tas („Gaschema“) – po 11 įvar-
čių.

2016 metų Jonavos rajo-
no mažojo (7x7) futbolo pir-
menybių II rato tvarkaraštis 
(„Neries“ futbolo aikštynas)

Rugsėjo 19 d. (pirmadie-
nis)

18.00 val. „Šveicarija“ – 
„Transachema“

18.00 val. SMK „Vikingai“ 
– „Liberalų sąjūdis“

19.00 val. „Jonavos polici-
ja“ – „Viltis“

Rugsėjo 23 d. (penktadie-
nis)

18.00 val. „Šveicarija“ – 
„Liberalų sąjūdis“

18.00 val. „Gaschema“ – 
„Transachema“

„Transachema“ užsitikrino pirmąją vietą Į pabaigą artėja 2016 metų 
Lietuvos futbolo federaci-
jos (LFF) senjorų čempionato 
Aukštaitijos regiono pirmeny-
bės. Nors ne visos devynios 
komandos dar baigė šio regio-
no kovas, tačiau jau dabar aiš-
kūs nugalėtojai. 

Trečiadienį paskutiniąsias 
savo rungtynes sužaidė Jona-
vos „Klevo“ senjorų ekipa. Jo-
naviečiai savo aikštelėje susiti-
ko su Kėdainių „Nevėžio“ futboli-
ninkais. Norint bent dar teoriškai 
pakovoti dėl regiono nugalėto-
jų vardų, Jonavos komanda pri-
valėjo laimėti šį  mačą bei laukti 
teigiamos rungtynių baigties tarp 
Alytaus ir Panevėžio ekipų.

Susitikime su kėdainiškiais, 
„Klevo“ futbolininkai didesnio 
vargo laimėti neturėjo. Nors Jev-
genijus Medvedevas pirmajame 

kėlinyje pelnė vienintelį įvartį, ta-
čiau po pertraukos aikštelės šei-
mininkų pranašumas didėjo. Vėl 
pasižymėti pavyko J. Medvede-
vui, po sykį į varžovų vartus ka-
muolį pasiuntė Audrius Vasiliaus-

kas ir Arūnas Antanavičius. Tai 
garantavo „Klevui“ pergalę rezul-
tatu 4:0. 

Šis rezultatas Jonavos ko-
mandai dar negarantavo pirmo-
sios vietos, bet kitas mačas, pa-
sirodo, jiems buvo labai sėkmin-
gas. Panevėžio „Ekrano sen-
jorai“ savo aikštelėje 2:0 įveikė 
pastaruoju metu buksuojančią 
Alytaus „Dainavą“. Būtent šis re-
zultatas buvo lemtingas jonavie-
čiams kovoje dėl Aukštaitijos re-
giono nugalėtojų vardų. Senjorų 
komanda „Klevas“, nežiūrint į dar 
likusias kitų komandų rungtynes, 
užsitikrino pirmąją vietą. 

Po šių susitikimų turnyri-
nė lentelė atrodo taip (vieta, ko-
mandos, rungtynių skaičius, per-
galės, lygiosios, pralaimėjimai, 
įmušti-praleisti įvarčiai, taškai):

Dabar jonaviečiai laukia savo 
varžovo atkrintamosiose varžy-

bose, kai dvejose rungtynėse 
teks susitikti su Žemaitijos regi-
one ketvirtoje pozicijoje esan-
čia ekipa. „Klevo“ varžovas ke-
tvirtfinalyje paaiškės artimiausiu 
metu. 

Jonavos „Klevo“ senjorai – 
Aukštaitijos regiono nugalėtojai

Šeštus metus iš eilės Jo-
navos lauko teniso entuziastai 
kviečiami į jau tradiciniu tam-
pantį teniso turnyrą šios spor-
to šakos puoselėtojui ir entu-
ziastui Ervinui Songailai at-
minti. Ketvirtą kartą šiame tur-
nyre sporto mėgėjai varžosi 
dėl pereinamosios taurės, ku-
rią pirmą kartą laimėjo Arūnas 
Narbutas, o vėlesniais metais 
taurę kėlė Genadijus Medve-
devas ir Vytas Vaicekauskas.

Būtent šie trys ankstesnių 
metų nugalėtojai vėl stojo į ko-
vas. Dėl pereinamosios taurės 
grumėsi 16 lauko teniso entuzi-
astų, kur vieni raketę į rankas pa-
ima retai, o kiti – vos ne kiekvie-
ną dieną. 

Tačiau ne visiems buvusiems 
čempionams pavyko įveikti net 
ir pirmąjį varžybų etapą. Jau pir-
majame etape G. Medvedevas, 
nors ir po pirmojo seto 6/4 pirma-
vo prieš Sigitą Liutkų, tačiau an-
trajame nusileidęs 5/7, pranašu-
mą pripažino ir trečiajame (6/10). 
Pastarasis teniso mėgėjas spor-
tuoja dažnai, todėl ir pranoko 
daugiau patyrusį varžovą. 

Visgi, kiti du nugalėtojai žy-
giavo toli – iki finalo. Iki to už-
tikrintai žaidęs V. Vaicekaus-
kas, pusfinalio pirmajame sete 
gan lengvai ir „sausu“ rezultatu 
6/0 įveikė Arūną Parėdnį, tačiau 
pastarasis atsitiesė antrojoje žai-
dimo dalyje. Visgi geresnio žai-
dimo nepakako ir V. Vaicekaus-
kas, laimėjęs antrąjį setą rezulta-
tu 7/5, žengė į finalą. 

Šio žaidėjo varžovu finale 
tapo jau ne vieno vasaros turny-
ro prizininkas ir nugalėtojas Arū-
nas Narbutas. Šis lauko teniso 
entuziastas pusfinalyje susikovė 
su Valdu Lukšu. Nors šis žaidė-
jas laimėjo ne vieną tašką, bet A. 
Narbutas iškovojo pergalę rezul-

tatu 6/3, 6/4. 
Devintąją vietą iškovojo To-

mas Noreika, kuris kartu su A. 
Narbutu buvo organizatorių gre-
tose. Į pusfinalis nepatekęs S. 
Liutkus, pergalingai rungtyniavo 
kovoje dėl 5-8 vietų ir tapo penk-
tosios pozicijos laimėtoju. 

Mažajame finale dėl trečio-
sios vietos prireikė visų trijų setų. 
V. Lukšas pirmajame sete 4/6 
nusileido A. Parėdniui, tačiau, 
sugebėjęs laimėti antrąjį (6/2), 
įstengė teigiamai baigti ir lemia-
mą setą (10/6) bei tapo trečio-
sios vietos prizininku. 

Finale vienam iš žaidėjų per-
galė antrąkart atnešė tokią perei-
namąją taurę. Finalas statistiškai 
vyko atkakliai, nes buvo žaidžia-
mi visi trys setai, tačiau paskuti-
nysis – nebaigtas. V. Vaicekaus-
kas pirmavęs 6/3, antrajame jau 
žaidė patyręs traumą ir nusileido 
varžovui „sausai“ – 0/6. Lemia-
mo seto V. Vaicekauskas nesu-
gebėjo baigti, todėl, A. Narbutui 
pirmaujant 6/3, dėl traumos var-
žybos buvo nutrauktos ir antrą 
kartą pereinamoji taurė atiteko A. 
Narbutui. 

Devintoje tradicinėje Švei-
carijos kaimo bendruome-
nės šventėje „Rudens mozai-
ka“ vėl vyko kelios sportinės 
rungtys, kuriose galėjo daly-
vauti ne tik vietos gyventojai, 
bet ir svečiai iš kitų rajonų.

Kultūros centre vyko tradi-
cinis, jau septintasis, braziliš-
kų šaškių turnyras, į kurį susi-
rinko dvi dešimtys šios sporto 
šakos entuziastų ne tik iš Jona-
vos, bet ir svečiai iš Marijampo-
lės, Kaišiadorių bei Kauno. Šių 
varžybų vyriausiasis teisėjas 
Aleksandras Fomkinas pakvie-
tė šaškininkus varžytis šveica-
riška devynių ratų sistema po 
10 min. + 3 sek. kiekvienai par-
tijai. Po kelias valandas truku-
sio turnyro paaiškėjo nugalė-
tojas ir prizininkai. Gausus su-
valkiečių desantas tuščiomis 
neišvyko. Šaškių turnyro „Ru-
dens mozaika“ atminimo meda-
liais pasidabino visi atvykusie-
ji, tačiau pagrindinius prizus iš-
sidalino trys geriausieji. Net du 
Marijampolės atstovai tapo pir-
mų dviejų vietų laimėtojais. Nu-
galėtoju tapo 7 taškus iš 9 su-
rinkęs Vitas Labutis, o jo kole-
ga, tiek pat taškų surinkęs Rai-
mundas Stankevičius, iškovo-
jo antrosios vietos taurę. Jona-
vos garbę apgynė Jonas Čižiū-
nas su 6 taškais užėmęs trečią-
ją vietą. 

Palaikyti savų komandų į 
mokyklos stadioną buvo pa-
kviesti futbolo mėgėjai. Prieš 
tradicines futbolo rungtynes 
tarp Lietuvos Respublikos Sei-

mo ir Jonavos rajono Savival-
dybės komandų vyko rajono 
mažojo futbolo pirmenybių su-
sitikimas. Gan atvirose ir rezul-
tatyviose rungtynėse „Šveicari-
ja“ solidžiu rezultatu 7:3 prano-
ko „Jonavos policija“ ekipą. Ta-
čiau tai buvo lyg likimo mostas, 
nes labai panašiu rezultatu bai-
gėsi ir tradicinės rungtynės.

Praėjusiais metais Seimo ir 
Savivaldybės futbolo koman-
dos išsiskyrė taikiai (2:2), ta-
čiau šiemet svečių žaidimas 
buvo nesustabdomas. Nors ir 
sirgaliai, ir organizatoriai tikrai 
tikėjosi teigiamo galutinio rezul-
tato, tačiau Seimo komandos 
žaidėjai vieną po kito siuntė ka-
muolius į futbolo senjoro Sau-
liaus Skorupsko saugomus var-
tus. Vienu metu seimūnai pir-
mavo net 6:0, tačiau vėliau jie 
aprimo ir jonaviečiai atsilikimą 
stipriai sumažino. 

Iš pradžių rezultatą sušvelni-

no Laurynas Gailius, vėliau pa-
sižymėti pavyko Sauliui Čėsnai 
ir dukart – Ruslanui Fiodorovui. 
Be šių žaidėjų dar rungtyniavo 
Deividas Klovas, Bronislovas 
Liutkus, Sergejus Jefimenka, 
Mantas Petrauskas. Aišku, var-
žovų gretose lyderiu buvo Min-
daugas Bastys, kuris ne tik pel-
nė du įvarčius, bet ir buvo pri-
pažintas geriausiu komandos 
žaidėju. 

Šiam vieninteliam žaidu-
siam seimūnui talkino Seimo 
narių padėjėjai, įmonių direk-
toriai. Šį, vienuoliktąjį, tarpusa-
vio mačą 7:4 laimėjo Seimo ko-
manda. Jai tai buvo jau šešto-
ji pergalė, nes tik kartą laimė-
jo jonaviečiai ir net keturis kar-
tus buvo fiksuojamas lygus re-
zultatas. Po šio tradicinio mačo 
Seimo futbolo komanda jėgas 
išmėgino su Kūno kultūros ir 
sporto centro jaunaisiais futbo-
lininkais.

Rudens mozaiką“ paįvairino ir sportinės rungtys

1. „Transachema“ 14 13 1 0 56-13 40
2. „Gaschema“ 15 10 2 3 42-18 32
3. „Šveicarija“ 14 10 1 3 36-16 31
4. „Liberalų sąjūdis“ 14 8 1 5 45-18 25
5. „Lukšos partizanai“ 16 8 0 8 33-34 24
6. SMK „Vikingai“ 15 6 1 8 39-37 19
7. „Viltis“ 15 6 1 8 28-37 19
8. „Jonavos policija“ 15 1 1 13 24-72 4
9. „Energija“ 16 1 0 15 10-68 3

Po jau vienuoliktojo mačo - "Savivaldybės" ir "Seimo" komandos

1. „Klevas“ 16 12 2 2 39-13 38
2. „Dainava“ 15 11 1 3 57-18 34
3. „Prelegentai“ 14 10 1 3 47-21 31
4. „Ekrano senj.“ 15 9 2 4 41-23 29
5. „Virpstas“ 14 6 3 5 38-33 21
6. „Vienybė“ 14 6 0 8 23-34 18
7. „Sūduvis“ 14 3 1 10 23-49 10
8. „Nevėžis“ 15 2 1 12 21-53 7
9. „Tera“ 15 1 1 13 14-59 4

Turnyro nugalėtojas - Arūnas Narbutas

Atminimo turnyro taurė – tenisininko 
Arūno Narbuto rankose
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1 KAMB.
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 
m², koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės 
pl. 9,4 m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 
1,03 m². Plastikiniai langai, šarvuo-
tosios durys, laminuotosios grindys 
kambaryje ir koridoriuje. Yra nau-
ja prieškambario spinta, virtuvinis 
komplektas, spinta, šaldytuvas ir du-
jinė 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. 
Pakeisti langai, įstatytos šarvuoto-
sios durys. WC ir vonia atskirai. Bu-
tas parduodamas su virtuvės baldų 
komplektu, prieškambario komplek-
tu ir  sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 
8 655 54404  
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atski-
rai). 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, 
virtuvė 6,03 m². Reikalingas remon-
tas. Už renovaciją sumokėta. Reno-
vacijos metu padidintas balkonas. 
Laiptinės durys su kodine spyna. 
Šalia upės ir miesto centro). Kaina 
21500 Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., 
bendr. 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 re-
montas. Šalia prekybos centro „Norfa“). 
Kaina 18600 Eur. Tel. 8 655 54404
Lietavos g. 5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 34,58 m², kambarys kartu su 
virtuve sudaro 17,5 m² (virtuvė atskirta), 
kitas kambarys 12,35 m², koridorius 3,5 
m², WC 1,23 m². Plastikiniai langai, šar-
vuotosios durys, naujos vidaus durys. 
Viso buto grindys išklijuotos plytelėmis, 
koridorius iškaltas lentelėmis. Sure-
montuota virtuvė – išklijuota plytelėmis. 
Kambariai išklijuoti tapetais. Bendras 
balkonas laiptinėje. Parduodama su vir-
tuviniu 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 
išorės ir vidaus durys, laminuotos grin-
dys ir virtuvės sienos, vandentiekio ir 
kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra garažas 
su rūsiu, malkinė, žemės sklypas prie 
namo. Graži vietovė. Šalia stotelė, miš-
kas, upelis, karjeras, tvenkinys su plia-
žavietėmis. Asfaltas iki namo. 9 km nuo 
Jonavos). Kaina 5000 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, 
vonios 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 
natūralaus 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, elek-
tros instaliacija, yra kondicionierius, 
signalizacija. WC ir vonia išklijuota 
plytelėmis, dviejuose kambariuose 
– fototapetai. Butas šiltas, maži šil-
dymo mokesčiai. Parduodamas su 
dalimi baldų ir buitine technika. Tvar-
kinga, švari laiptinė. Ramūs, drau-
giški kaimynai. Galima kartu pirkti ir 
garažą, esantį apie 70 m nuo namo. 
Buto kaina 36000 Eur, garažo – 4000 
Eur. Tel. 8 655 54404
NAMAI
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos 
raj. Dviejų aukštų mūrinis namas su 
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 
a žemės sklypas. Namo bendr. pl. 
262 m², gyvenamas plotas 160 m², 
rūsys po visu namu 80 m², garažas 
prijugtas prie namo 24 m². Pirmame 
aukšte yra du kambariai, virtuvė, vo-
nia ir WC. Antrame aukšte yra keturi 
kambariai ir holas. Miesto vanden-
tiekis, vietinė kanalizacija, centrali-
nis šildymas kietu kuru. Kaina 59000 
Eur. Tel. 8 655 54404

Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, yra 
visi leidimai, miesto vandentiekis ir ka-
nalizacija, 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, vanden-
tiekis, kanalizacija, lauko virtuvė, ūki-
nis pastatas, 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 rūsys. Paruošta vieta šiltna-
miui (išbetonuoti pamatai). 1,68 ha 
žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio 
ir 0,3 ha miško). Gausiai derantys 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, 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 apmū-
rytas gyvenamasis namas, bendr. pl. 
77,28 m², centrinis šildymas krosni-
mis, mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²), 
tvartas – 80 m², ūkio pastatai – 27 m² 
ir 47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 
40 a žemės sklypas). Kaina 10900 
Eur. Tel. 8 655 54404
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 
žemės, sklypas kraštinis). Kaina 
5200 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a 
žemės). Kaina 3200 Eur. Tel. 8 655 
54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (5,75 a žemės 
sklypas, mūrinis namelis su man-
sard ir rūsiu. Bendr. pl. 36,05 m², 
mansarda 11,68 m², kambarys 11,09 
m², virtuvė 6,36 m², veranda 5,39 m², 
sandėliukas 1,53 m², rūsys 11 m². 
Namelis šildomas kieto kuro krosni-
mi. Yra Elektra, šulinys, šiltnais. Kai-
na 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., Dum-
sių sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 
a žemės sklypas, 1989 m. statybos 
47,14 m² mūr. namelis su mansarda. I 
a. yra krosnis. Yra šiltnamis, šulinys 
– per pusę su kaimynais. Užtvertas 
įvažiavimas į sodų bendriją. Sodų 
bendrija šalia upės (sodininkai susi-
tvarkę priėjimą prie upės), netoli Za-
tyšių karjeras. Kaina 19000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūri-
nis namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 
m²), yra vanduo, Elektra, signalizacija), 
pakeistas stogas. Yra pavėsinė, kiemo 
aikštelė, pirtis. Sodas kraštinis, prie 
miško, labai graži vieta. Parduodama 
su baldais. Kaina 28000 Eur. Tel. 8 655 
54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 
m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). 
Kaina 7400 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geode-
ziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). 
Kaina 5800 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( ne-
įrengtas 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
SKLYPAI
Parduodamas 1,43 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas šalia Ragožių k. 
Ribojasi su keliu Jonava–Kėdainiai. 
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 655 54404
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., 
Kulvos sen., Jonavos r.:
2,2852 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas, kuris ribojasi su mišku ir keliu; 
yra netoli upės; dalis sklypo – draus-
tinis. 
2,7837 ha miškų ūkio paskirties 
žemė; draustinis. Sklypų kaina 40 

Eur/a. 
0,2146 ha žemės ūkio paskirties skly-
pas prie Neries upės ir kelio. 
0,2275 ha miškų ūkio paskirties že-
mės sklypas prie upės ir kelio. Šių 
sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai 
yra vienas šalia kito. Galima pirkti 
kartu ir atskirai. Tel. 8 655 54404
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. 
(15 a namų valdos paskirties žemės). 
Kaina 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
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jona-
vos miesto centro, graži vietovė, neto-
li 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, 
šulinys (vanduo patikrintas – švarus), 
šalia vandentiekis, kanalizacija, elektra, 
asfaltuotas 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., 
Jonavos r. (0,46 ha žemės ūkio paskir-
ties 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 Var-
pių 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 pa-
skirties, ribojasi su Juodmena). Kaina 
17200 Eur. Tel. 8 655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir vi-
sos komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. 
Tel. 8 655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (ben-
dr. 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 patal-
pomis 2 a. Centrinis šildymas, van-
dentiekis, kanalizacija, 0,2498 a že-
mės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8 
655 54404

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

Patikėtą mums parduoti objektą reklamuojame Jūsų nustatyta kaina ne tik spaudoje, bet ir mažiausiai 
penkiuose gerai žinomuose šalies nekilnojamojo turto skelbimų portaluose.

PROFESIONALU, EFEKTYVU, PATIKIMA!
UAB „Joneda“, J. Ralio g. 5-19 (II aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607.

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

 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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Kas? Kur? Kada? MOTERŲ dėmesiui!
Naujajame PC „Norfa“ (Žeimių g. 26A) 

atidaryta didelių dydžių moteriškų dra-
bužių parduotuvė. 

Nuolat atnaujinamos kolekcijos.
Atidarymo proga visom prekėms 10% 

nuolaida.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 19 val., VI – nuo 10 iki 17 val., 
VII – nuo 10 iki 16 val.
Kviečiame apsilankyti!

Optikos salonas SONINETA
Chemikų g.35 (prie PC „Maxima“), Jonavoje
Tel.: 53021, 8 656 09224

Akių gydytojo konsultacija ▪▪▪ 
regėjimo nustatymas ▪▪▪ 
profilaktinis patikrinimas ▪▪▪ 
akių ištyrimas, uždegimų gydymas, 
akispūdžio matavimas, akių dugno tyrimas.

DĖMESIO!
AKINIŲ RĖMELIAI NUO 6 EUR
NAUJI SPALVOTI KONTAKTINIAI LĘŠIAI

Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registraci-
ja tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.

Taip pat priimame pacientus, turinčius PZU draudimą.

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

esančias Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“. 
Dirbame: I – V nuo 10 iki 19 val., VI – nuo 9 iki 14 val.

Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.
www.lolima.lt

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

JONAVOS KULTŪROS 
CENTRAS KVIEČIA!

JONINIŲ SLĖNIS
Rugsėjo 16-17 d. – tarp-

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

Rugsėjo 16 d. – jaunimo 
diena.

15 val. – festivalio atida-
rymas. Dalyvauja jaunimas iš 
Prienų, Jonavos, Kėdainių r., 
Kauno, svečiai iš Jogevos m. 
(Estija).

17.30 val. – modernaus fol-
kloro grupė „Aisva“.

18 val. – etninės kultūros 
akcija „Visa Lietuva šoka“.

Rugsėjo 17 d. – vaikų die-
na.

14 val. – ansambliai iš Jo-
navos, Utenos, Biržų, Zarasų, 
Kaišiadorių, Švenčionių, Tra-
kų, Pasvalio r., Kauno, sve-
čiai iš Jogevos m. (Estija).

17 val. – festivalio uždary-
mas.

JONAVA
Rugsėjo 24 d. – „Rudens 

šventė – mugė” (Jonavos se-
namiesčio gatvėse).

Nuo 12 val. – Pajiešme-
nių ir J. Miščiukaitės meno 
mokyklos pučiamųjų orkes-
trai, Jonavos rajono seniūnijų 
kiemeliai, rudens mugė, daug 
linksmybių ir įdomybių! (Aikštė-
je prie šv. apaštalo Jokūbo baž-
nyčios).

12 val. – nuotaikingos Jo-
navos seniūnijų rudens spor-
to žaidynės.

13 val. – koncertas „Laiš-
kai iš praeities ir dabarties“ 
su Jonavos rajono ir miesto ko-
lektyvais.

16 val. – pasišokimas 
skambant laiko patikrintai 
muzikai! 

MENO GALERIJA
Iki rugsėjo 27 d. eksponuo-

jama Eimučio Markūno tapy-
bos darbų paroda „Mutacijos“.

DIDŽIOJI SALĖ
Rugsėjo 30 d. 18 val. – 

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

KITI RENGINIAI
Kiekvieną sekmadienį 18 

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

Rugsėjo 21-23 d. – vai-
kų ir jaunimo teatrų festivalis 
„DEK“, organizuoja Jonavos 
r. savivaldybės teatras (Didžio-
ji salė).

Rugsėjo 21 d. Didžiojoje 
salėje.

15 val. Festivalio atidary-
mas. Jonavos rajono savival-
dybės teatro jaunimo grupė, 
režisierė Živilė Martinaitienė. 
Kauno Šv. Mato gimnazijos te-
atro studija „Kubas“, pagal V. V. 
Landsbergio knygą „Angelų pa-
sakos“, režisierius Tomas Er-
brėderis.

17 val. Punsko (Lenkija) lie-
tuvių kultūros namų jaunių te-
atras „Kregždė“, pagal A. Žu-
kausko kūrybą „Obuolių kriti-
mas”, režisierė Jolanta Mali-
nauskaitė-Vektorienė.

18.30 val. Jurbarko kultūros 
centro vaikų ir jaunių teatras 
„Vaivorykštė“, J. Strong „Kai 
14...”, režisierė Birutė Šneide-
rienė.

Rugsėjo 22 d. Didžiojoje 
salėje.

13 val. Liepojos (Latvija) 
kultūros centro Jaunimo teatro 
studija, E. Vilson „Kur mano 
Mamytė?”, režisierius Juris 
Ločmelis.

17 val. Klaipėdos univer-
siteto Menų akademijos tea-
tro katedros vaidybos studen-
tų, spektaklis „Tu arba Tave”, 
vadovas prof. Valentinas Ma-
salskis.

18 val. Kauno vaikų ir moks-
leivių laisvalaikio rūmų teatro 
grupė „2gnas“, „MA‘žąsis“, 
pagal A. de Sent Egziuperi 
knygą „Mažasis princas”, re-
žisierius Tomas Erbrėderis.

Po spektaklio - festivalio 
uždarymas

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. (8 349) 51868

KVIEČIA JONAVOS 
KRAŠTO MUZIEJUS

RENGINIAI
22 d. nuo 12 val. Holo-

kausto aukų vardų skaitymai 
(Muziejaus 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, pa-
gal projektą „Religinių bendruo-
menių paveldas Jonavos rajo-
ne“ (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

TITAS IR GYVENIMIŠKA ISTORIJA 

Visi gimstame, visi mirsime. Taip Motina Gamta surėdė. Tik 
tas gimimo - mirties ratas, vadinamas Gyvenimu, kartais tiek 
daug skausmo suteikia, atimdamas iš mūsų pačius brangiau-
sius, vienintelius, kuriems rūpime, kurie myli mus tokius, ko-
kie esame...

Taip nutiko ir Titui, mirė jo šeimininkė. Ir liko Titas vienut 
vienutėlis šiame pasaulyje.

Nuo gyvenimo gatvėje Titą išgelbėjo kaimynė, sutikusi ke-
lias dieneles pasirūpinti keturkoju našlaitėliu. Tačiau globėja 
nevaikštanti vyresnio amžiaus moteris, tad jai tikrai labai sun-
ku prižiūrėti šunelį.

Kokio amžiaus Titas, niekas jau nebežino, bet pagal dan-
tukus sprendžiant turėtų būti jaunutis. Ramus, geras šunelis, 
kiek atsargokas pirmomis pažinties minutėmis, bet greitai su-
sidraugaujantis. Šuniuką aplankiusi mergina apibūdino: „kai 
glostai, atrodo, lyg kedentum debesėlį...“

LABAI prašome pagalbos perimant Tito globą iš geraširdės 
moters. Ji labai stengiasi, bet jai tikrai labai sunku... 

Jonavos r., Rukla. Tel. 8 642 92870, dokumentas@super.lt

Ieškome šeimininko
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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

Parduodu banguotąsias 
papūgėles. Kaina 5 Eur. 

Tel. 8 672 57287

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.

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

REIKALINGA
Manikiūrininkė grožio salonui Chemikų g. 35 (prie optikos 

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

Naujai įsteigtai kirpyklai „Prie laiptų“ reikalingos kirpėjos 
ir manikiūrininkė.

Tel. 8 680 71048

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.

• 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!


