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Sal di A.Še me tos trem tis

Sta sys Gu da vi čius
s.gudavicius@diena.lt

Fi nansų mi nist ras Al gir das  
Še me ta tu ri dau giau sia 
ga li my bių pa keis ti Da lią  
Gry baus kaitę Eu ro pos Ko
mi si jo je. A.Še metą fi nan
sų mi nist ro po ste ga li pa
keis ti da bar tinė jo de ši nio ji  
ran ka Ing ri da Ši mo nytė.

Ga li pa keis ti D.Gry baus kaitę
Ar ti miau siu me tu prem je ras A.Ku
bi lius ža da ap si spręsti, kas taps nau
juo ju Lie tu vos de le guo tu Eu ro pos 
Ko mi si jos na riu vie toj ša lies pre
zi den te iš rink tos D.Gry baus kaitės.

Neo fi cia lio mis ži nio mis, vie
nas rea liau sių pre ten dentų į šias 
pa rei gas – da bar ti nis fi nansų mi
nist ras A.Še me ta. Kad jis būtų 
pa skir tas, tiks liau, sa vo tiš kai iš 
t rem tas į Briu selį, pri ta ria kai ku
rie A.Ku bi liaus va do vau ja mos Tė

vynės sąjun gosLie tu vos krikš
čio nių de mok ratų par tne riai val
dan čio jo je koa li ci jo je, ypač li be
ral cent ris tai.

Opo zi ci ja ir gi tik riau siai ne
būtų prie š, jei gu jos puo la mas 
mi nist ras būtų at leis tas iš pa reigų 
ir iš vyktų dirb ti į Eu ro pos Ko mi
siją. Tam iš esmės ne prieš ta ra vo 
opo zi ci jos ly de ris, so cial de mok
ratų pir mi nin kas Al gir das But ke
vi čius. „Aiš ku, toks pa si ūly mas 
dar būtų svars to mas frak ci jo je, 

bet ne ma nau, jog būtų la bai daug 
prie šta rau jan čių, kad jis būtų at
leis tas iš fi nansų mi nist ro pa reigų, 
nes jo veik la šia me po ste ver ti na
ma la bai kri tiš kai“, – įsi ti kinęs  
A.But ke vi čius.

Todėl ti ki ma si, kad A.Še me tos 
pa sky ri mas eu ro ko mi sa ru ne su kel
tų di des nių pro blemų Sei me, ku ris 
turės dėl to bal suo ti. Tie sa, A.Še
me ta va kar žur na lis tams teigė dar 
ne gavęs jo kių pa si ūlymų 
tap ti eu ro ko mi sa ru.

4p.

Ga li mybė:  � rea liau sias pre ten den tas pa keis ti D.Gry baus kaitę eu ro ko mi sa ro po ste – A.Še me ta.  Min dau go Ažu ši lio nuo tr.
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Viltisturėti 
darželįmiršta
Vaikų dar že lio lau kian tys Per
kūn kie mio kvar ta lo nau ja ku riai 
nu si vylę. Gyventojai ne be ži no, į 
kokį dar želį reikės leis ti sa vo at
ža las. Mat, vil tis, jog iki šių metų 
pa bai gos Perkūn kie my je pla nuo tas 
pa sta ty ti vaikų dar že lis iš kils, žlu
go. Sta ty bas stab do mies to vald
žios ir sta ty tojų ne su si kalbė ji mas.

Miestas 2p.   

Atostogos  
žemėsgelmėse
Vilniečių Lauros ir Mindaugo Ta
moševičių nesustabdo net na
muose krykštaujantys maži vai
kai. Jau devynerius metus iš eilės 
kiekvienas atostogas pora auko
ja ekstremaliai veiklai – landžio
ti po giliausius pasaulio urvus. Ir 
nors sutuoktiniai tikina, kad spe
leologija mirtinu pavoju nekvepia, 
be didesnių ar mažesnių nuotykių 
neapsieina nė viena kelionė.

Tema 8p.   

Li na Na vic kaitė
l.navickaite@diena.lt

Mo kes čiai didės, al gos mažės – 
tokį „Sod ros“ gelbė ji mo planą 
su gebė jo išmąs ty ti So cia linės 
ap sau gos ir dar bo mi nis te ri ja.

Pra lei do pro gą pa tylė ti
Val dan čia jai dau gu mai jau pa teik tas 
svars ty ti pa si ūly mas prie dar buo

tojų mo kamų 3 pro c. „Sod ros“ įmo
kų pri dėti dar 3–4 pro c. Apie to kius 
pla nus pra kalbęs so cia linės ap sau
gos ir dar bo mi nist ras Ri man tas Da
gys tau tie čius pa guodė, kad tai turė
tų būti lai ki na ir ga lio ti dve jus me tus. 
Darb da vys kaip ir iki šiol nuo dar
buo to jo at ly gi ni mo „Sod rai“ mo
kėtų 31 pro c. „Ma no nuo mo ne, šis 
va rian tas būtų vie
nas rea liau sių“, – 

Neiš ven gia ma:  � R.Da gys jau pra ti na dir ban čius žmo nes prie min ties, kad 
šiems teks mokė ti di des nius mo kes čius.  Vytauto Liaudanskio nuo tr.

Maršvisigelbėti
„Sodros“biudžeto

Užsisakyti dienraštį 
akcijos metu 1 egz. kaina – tik  Lt!*

* kaina su pristatymu.PIGIA
U! 0,56

10p.

Svei ka tos ap sau gos mi nist ras Al gis 
Čap li kas apie pa skelbtą pa sau linę 
kiau lių gri po pan de miją. 11p.
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Sutarties 
nepratęs 
Vakar nuspręsta, kad Vilniaus 
miesto savivaldybės ir bendro-
vės „City Service“ sutartis dėl 
Vilniaus švietimo įstaigų ši-
lumos ir karšto vandens siste-
mų eksploatavimo, šilumos ir 
karšto vandens tiekimo pra-
tęsta nebus.

Tokį sprendimą priėmė Vil
niaus miesto savivaldybės Viešų
jų pirkimų komisija, kuriai pirmi
ninkavo mero patarėjas Darius In
driūnas.

Sutartis buvo pasirašyta 2002 m.  
ir nustos galioti šių metų birže
lio 13 d.

Dėl šildymo ir karšto vandens 
tiekimo paslaugų, techninių siste
mų eksploatavimo Vilniaus miesto 
ugdymo įstaigose artimiausiu metu 
bus skelbiamas naujas konkursas.

„Vilniaus diena“ primena, kad 
pirmadienį Vilniaus miesto sa
vivaldybėje pasirodę Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnai atliko 
dokumentų, susijusių su sutarties 
pasirašymo aplinkybėmis, poėmį.

VD inf.

Do vi lė Jab lons kai tė
d.jablonskaite@diena.lt

Vai kų dar že lio Vil niaus 
Per kūn kie mio kvar ta lo 
nau ja ku riai lau kia kaip 
iš ga ny mo. ta čiau iš kil
ti iki mo kyk li nio ug dy mo 
įstai gai truk do mies to 
val džios ir sta ty to jų ne
su si kal bė ji mas.

Dar že lis „žiau riai“ rei ka lin gas
Sos ti nės nau jų dau gia bu čių na
mų kvar ta le Per kūn kie mis gy
ve nan tis Min dau gas Ka ra liū nas, 
pa žvel gęs pro bu to lan gą, kie me 
ma to bū rį žai džian čių ma ža me
čių. „Kie mas vir to vai kų dar že
liu“, – pa ly gi no duk rą Ja ną au gi
nan tis jau nas tė tis. Ru de nį mer
gai tei sueis dve ji, to dėl pa ts me
tas gal vo ti apie dar že lį, o ma mą 
iš leis ti į dar bą.

To kių šei mų kaip M.Ka ra liū
no Per kūn kie my je ap stu. „O jei 
pri dė si me „Links mą jį“ kvar ta lą! 
Bep rot na mis. Dar že lis mums rei
ka lin gas net ne la bai, bet „žiau
riai“. Vi siš kas val džios ap si lei
di mas leis ti sta ty ti to kį ra jo ną be 
inf rast ruk tū ros. Dau gia bu čių pri
sta ty ti ga li bet koks kvai lys, bet 
kaip pa skui juo se gy ven ti žmo
nėms, nie kas ne gal vo ja“, – ap
gai les ta vo M.Ka ra liū nas.

Vil tį, kad dar že lis Per kūn kie
my je iš kils iki me tų ga lo, kaip bu
vo ža dė ta, vy riš kis jau pa lai do jo. 
„Ran ga“ (už dar že lio sta ty bas at
sa kin ga bend ro vė „Ran ga IV in
ves ti ci jos plius“ – red. pa st.) at
sa ko my bę me ta ant mies to val
džios, o ši – ant „Ran gos“, – at
krei pė dė me sį M.Ka ra liū nas.

Kas vil ki na sta ty bas?
„Kvar ta lo de ta lia ja me pla ne dar
že lis bu vo nu ma ty tas ir jis bus pa
sta ty tas. Ta čiau šiuo me tu iš ki lo 
tam tik rų ne sklan du mų“, – dien
raš čiui aiš ki no bend ro vės „Ran ga 
group“ rin ko da ros di rek to rius Da
rius Ba bic kas.

Bend ro vė „Ran ga IV in ves ti ci jos 
plius“ ga vo sa vi val dy bės ad mi nist
ra ci jos di rek to riaus Vy tau to Mi lė no 
pa si ra šy tą raš tą, ku ria me pri myg
ti nai rei ka lau ja ma ne pra dė ti sta ty
bos dar bų, kol ne bus ap tar ti to les ni 
veiks mai su sa vi val dy be.

Šis rei ka la vi mas už pro jek tą at
sa kin gai įmo nei pa si ro dė keis tas. 
„Kvar ta lo gy ven to jai ma no, kad 
tai mes vil ki na me pro ce są, ta čiau 
iš tik rų jų dėl dar že lio dve jo ti pra
dė jo mies to val džia“, – sa kė D.Ba
bic kas.

Jo tei gi mu, bend ro vė, vyk dy
da ma sa vo įsi pa rei go ji mus, pa gal 

gra fi ką yra at li ku si vi sus rei ka lin
gus dar bus: nu pir ko ir su for ma
vo skly pą, pa ren gė pro jek tą, ga vo 
sta ty bų lei di mą, vyk do su bran go
vų kon kur sus.

To dėl svars to ma, kad bū tent sa
vi val dy bė nė ra pa si ren gu si vyk dy
ti sa vo su tar ti nių įsi pa rei go ji mų. 
Su tar tis tarp mies to ir bend ro vės 
„Ran ga IV in ves ti ci jos plius“ dėl 
dar že lio sta ty bos bu vo pa si ra šy ta 
per nai lapk ri tį. Bend ro vė įsi pa rei
go jo pa sta ty ti dar že lį, o sa vi val dy
bė jį iš kart po sta ty bų nu pirk ti už 
maž daug 31 mln. li tų. Užk lu pus 
sunk me čiui šią su mą ras ti de fi ci

ti nia me mies to biu dže te bū tų sun
ku, to dėl sa vi val dy bė esą už si mo jo 
pri stab dy ti dar že lio sta ty bas.

Abe jo ja įmo nės pa jė gu mu
A.Mi lė nui to kios prie lai dos pa si
ro dė juo kin gos ir ne pag rįs tos. Sa
vi val dy bė sa vo raš tu esą no ri ne 
vil kin ti dar že lio sta ty bas, bet jas 
pa sku bin ti.

„Te gu ne pa sa ko ja pa sa kų. Dėl 
dar že lio sta ty bų rea liai nie kas ne
vyks ta, vis kas sto vi, nes įmo nė ne
gau na fi nan sa vi mo iš ban kų, vyks
ta de ry bos ir ti ki ma si ar ti miau
siu me tu su si tar ti. Juk vi si kal ba, 
kad ši or ga ni za ci ja ne la bai pa jė
gi ką nors da ry ti. Ji pri va lo mums 
įro dy ti, kad tu ri pi ni gų ir su ge bės 
už baig ti pra dė tus dar bus. Tu ri me 
bū ti tik ri, kad ne bus įkas ti du pa
ma ti niai blo kai ir to liau su sto ta, 
nes ta da jau ne bus ke lio nei pir
myn, nei at gal“, – kal bė jo A.Mi lė

nas. Jis už tik ri no, kad dėl dar že lio 
bū ti ny bės Per kūn kie my je sa vi val
dy bė neap si gal vo jo, o įmo nei jo iš
siųs tas raš tas tee sąs pre teks tas su
sės ti ir vis ką iš sa miai ap tar ti.

Ti ki si, kad pa ža dus te sės
Sa vi val dy bės no rą kal bė tis D.Ba
bic kas ver ti no kaip tei gia mą po
slin kį. „Ran ga IV in ves ti ci jos plius“ 
skel bia iš vi so į dar že lio pro jek tą 
jau in ves ta vu si apie 9 mln. li tų: už 
7,9 mln. li tų įsi gy tas skly pas, li kę 
pi ni gai in ves tuo ti pro jek tui reng
ti, taip pat į ki tus dar bus.

Pa gal pla ną 7040 kv. m plo to 
dar že lis Per kūn kie my je tu rė tų iš
kil ti iki šių me tų pa bai gos. D.Ba
bic kas ti ki no, kad sta ty bos dar bus 
įmo nė pa si ruo ši pra dė ti nors šian
dien, to dėl dar bų pa baig tu ves bū
tų ga li ma švęs ti jau po ke lių mė ne
sių. „Ta čiau kaip elg tis to liau: tie
siog pa teik ti są skai tą sa vi val dy
bei? Ką da ry ti iš gir dus at sa ky mą, 
kad pi ni gų nė ra? Pri va tūs in ves
tuo to jai ne ga li ri zi kuo ti mi li jo nais, 
juo lab kad so cia li nė inf rast ruk tū ra 
yra sa vi val dy bės pa val du mo klau
si mas“, – svars tė D.Ba bic kas.

Dar že lio sta ty bų kvar ta lo gy
ven to jai lau kia kan ki na mi abe jo
nių. „Ti kė ki mės, kad pa ža dai bus 
iš te sė ti, nes į pri va tų dar že lį vai kų 
leis ti nie kas ne no ri, auk lę sam dy
ti už 1,5 tūkst. li tų per mė ne sį ir gi 
bran gu. Ap vaikš čio jo me ke lis ap
lin ki nius dar že lius. Juo se ei lės la
bai di de lės“, – pa sa ko jo M.Ka ra
liū nas.

Tre čia die nio va ka rą kvar ta lo 
gy ven to jai su si ti ko su už dar že lio 
pro jek tą at sa kin gais žmo nė mis. 
Po aud rin gų dis ku si jų ap si spręs
ta iš si rink ti gy ven to jų at sto vus, 
ku rie vi so kvar ta lo var du kreip sis 
į mies to val džią ir pra šys ne stab
dy ti dar že lio sta ty bų.

Nuo tai kos:  � vil tis, kad dar že lis Per kūn kie my je iš kils iki me tų ga lo, kaip bu vo ža dė ta, jau gęs ta.    
 min dau go ažu ši lio nuo tr.

Per kūn kie mio dar že lis pa ka bin tas ore

Vy tau tas mi lė nas: 

tu ri me bū ti tik ri, kad ne
bus įkas ti du pa ma ti niai 
blo kai ir to liau su sto ta, 
nes ta da jau ne bus ke lio 
nei pir myn, nei at gal.



Vagių mėgstamos gatvės Do vi lė Jab lons kai tė

Dau giau sia dvi ra čių Vil niu
je pa va gia ma Kal va ri jų gat vė
je ir Kons ti tu ci jos pro spek te. 
Ma žiau siai – Nau jo je Vil nio je.

Dvi ra čius kaip su si sie ki mo 
prie mo nę kas met nau do ja vis 
dau giau vil nie čių. Ta čiau dau
gu ma pe da lus mi nan čių žmo nių 
su si du ria su ta pa čia bė da: mies
te gy vy biš kai trūks ta vie tų, ku
rio se dvi ra čius bū tų ga li ma sau
giai pa lik ti.

Spor tiš kai nu si tei ku siems žmo  
nėms la biau siai ne ri mą ke lia sau
gu mo klau si mas: nie ka da ne ga
li bū ti tik ras, kad sa vo trans por
to prie mo nę ra si ten, kur pa li kęs, 
kad ir ke lio mis vir vė mis ją pri riš
tum. Atė jus sunk me čiui dvi ra čiai 
ta po dar pa trauk les niu il ga pirš
čių ma sa lu.

Vien per penkis šių metų mė
nesius sostinėje pavogti 335 dvi
račiai.

Pa vo jin giau sia be prie žiū ros 
dvi ra tį pa lik ti Kal va ri jų gat vė je ir 
Kons ti tu ci jos pro spek te. Vil niaus 

mies to 1ojo po li ci jos ko mi sa ria to 
pa rei gū nai čia už fik sa vo 104 dvi
ra čių va gys čių at ve jus.

Ne ma žiau ri zi kin ga dvi ra čius 
sta ty ti se na mies ty je ir mies to 
cent re. Ge di mi no pro spek tas ir gi 
įtrauk tas į juo dą jį są ra šą. Šias te
ri to ri jas pri žiū rin tys ko mi sa ria
tai už re gist ra vo 129 dvi ra čių nu
švil pi mo at ve jus: Vil niaus mies
to 2asis po li ci jos ko mi sa ria tas – 
39, Vil niaus mies to 3ia sis po li ci
jos ko mi sa ria tas – 90.

Šeš ki nė je pa lik ti dvi ra čiai 
dings ta daž niau siai, pa ly gin ti su 
ki tais gy ve na mai siais ra jo nais. Iki 
šios die nos ten din go 42 dvi ra čiai. 
Pa ši lai čiuo se kiek ma žiau – 33, 
An ta kal ny je – 23 dvi ra čiai.

Nau jo jo je Vil nio je per pen
kis šių me tų mė ne sius din go vos 
5 dvi ra čiai. Ta čiau pa rei gū nai at
krei pia dė me sį, kad tai ne reiš kia, 
jog ra jo nas sau gus – tie siog ja me 
re čiau kas mi na pe da lus.

Su ras tų ir šei mi nin kams grą
žin tų dvi ra čių sta tis ti ką ga li ma 
va din ti ap gai lė ti na. Ran da mas vos 
vie nas ki tas pa vog tas dvi ra tis.

Do vi lė Jab lons kai tė
d.jablonskaite@diena.lt

„Tik bakst ir vis kas“, – 
taip vil nie čius tap ti neat
ly gin ti nais krau jo do no
rais va kar ra gi no Na cio
na li nis krau jo cent ras. 

Nuo 12 iki 20 val. V.Ku dir kos aikš
tė je prie Vy riau sy bės rū mų šur
mulia vo ak ci ja, skir ta Pa sau li nei 
krau jo do no rų die nai pa mi nė ti. 

Iš krau jo ėmi mo pa la pi nės 
sklin dan ti links ma mu zi ka aikš
tė je kū rė links mą at mos fe rą. Taip 
ban dy ta at kreip ti praei vių dė me sį 
ir jiems pra neš ti – duo ti krau jo nei 
bai su, nei skaus min ga. Į pro ce dū
rą ne tgi ga li ma žvelg ti kaip į ma
lo nu mą ar pra mo gą. Pa pil dy ti do

Dos nu mas:  � praė jus pu sant ros va lan dos nuo ak ci jos pra džios krau jo da vė trys de šim tys vil nie čių.  
 Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

Duo ti krau jo – ne bai su
no rų gre tas žmo nės vi lio ti ir do
va no mis. Likus dviems va lan doms 
iki ak ci jos pabaigos krau jo bu vo 
da vę 70 vil nie čių. Ei lė je prie pa
la pi nės nuo lat sto vė jo bent pen
kio li ka žmo nių. Vie ni jų yra nuo
la ti niai krau jo cent ro do no rai, ki
ti krau jo duo ti nu ta rė pir mą kar
tą. Ak ci jo je ga lė jo da ly vau ti 18–65 
me tų žmo nės.

„Ten, vir šu je, man bus at ly gin
ta“, – po pro ce dū ros juo ka vo Ro
ber tas. Krau jo jis va kar da vė pir
mą kar tą. Prie pa la pi nės su tik ta 
Ma ri ja sa kė į ak ci ją at bė gu si tie
siai iš dar bo. Į krau jo cent rą ne pri
si ruo šian ti nu vyk ti mer gi na pa si

nau do jo pro ga, kad me di kų pa jė
gos at vy ko pas ją.

100 krau jo mai še lių per die ną – 
to kie re zul ta tai ypač nu džiu gin tų 
ak ci jos or ga ni za to rius. „Ta da sa
ky tu me, kad ak ci ja pui kiai pa vy
ko. Ta čiau kiek vie nas krau jo la šas 
bran gin ti nas, rei ka lin gas ir svar
bus“, – sa kė Na cio na li nio krau jo 
cent ro do no rų or ga ni za to rė Jū ra
tė Spei čie nė.

Šių me tų Pa sau li nės krau
jo do no rų die nos šū kis: „Sie kiant 
100 pro c. neat ly gin ti nos krau jo ir 
krau jo kom po nen tų do no rys tės“.

Šiuo me tu Lie tu vo je apie 40 
pro c. krau jo duo dan čių žmo nių 
tai da ro neat ly gin ti nai, vi si ki ti 
do no rai už tai pa gei dau ja pi ni gi
nės kom pen sa ci jos.

Net 60 pro c. Lie tu vos gy ven to
jų ga lė tų bū ti krau jo do no rai, bet 
tik 2,75 pro c. jais tam pa.

Net 60 pro c. Lie tu vos 
gy ven to jų ga lė tų bū ti 
krau jo do no rai, bet tik 
2,75 pro c. jais tam pa.

Dviračiaimasinailgapirščius
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Įpėdinė nu ma ty ta
Fi nansų mi nist ro po s- 

tas ga li at si lais vin ti ne tik todėl, 
kad A.Še me tai ga li būti pa si ūly-
ta ei ti eu ro ko mi sa ro pa rei gas, bet 
ir todėl, kad iš rink to ji pre zi dentė 
D.Gry baus kaitė po prie sai kos lie-
pos 12 d. turės priim ti Vy riau-
sybės grąži na mus įga lio ji mus ir 
pa skui su nau jai pa skir tu prem-
je ru A.Ku bi liu mi pa skir ti vi sus 
mi nist rus.

D.Gry baus kaitė yra sa kiu si, kad 
fi nansų sri tis jai yra prio ri te tinė, 
todėl fi nansų mi nist ro pa sky ri mo 
klau si mui nau jo ji vals tybės va-
dovė skirs ypa tingą dėmesį.

Būta neo fi cia lių ži nių, kad 
D.Gry baus kaitė tik rai norės A.Še-
metą pa keis ti ki tu žmo gu mi Fi-
nansų mi nis te ri jos va do vo kėdėje.

Kai ku rie val dan čio sios koa li-
ci jos par tne riai pa tvir ti na girdė-
ję, kad I.Ši mo ny tei būtų siū lo ma 
užim ti fi nansų mi nist ro po stą, jei-
gu jis at si lais vintų.

Ne ži no, todėl ty li
I.Ši mo nytė tvir ti no kol kas nei 
ga vu si pa si ūly mo tap ti naują ja fi-
nansų mi nist re, nei gal vo ju si apie 
tai, nei girdė ju si, kad mi nis te ri-
jos va do vas tik rai bus kei čia mas: 

„Nie ko ne ži nau, todėl nie ko ko-
men tuo ti ir ne ga liu.“

„Ma ne ži niask lai da jau ko kius 
ke tu ris kar tus yra sky ru si fi nansų 
mi nist re. Kaip ma to te, kol kas tos 
pro gnozės neiš si pildė, – ge rai nu-
si tei ku si kalbė jo I.Ši mo nytė ir pri-
dūrė: – Ne ži nau, ar penk tas kar tas 
tik rai ne me luos.“

Pak laus ta, ar svars tytų pa si ū- 
lymą pa siim ti fi nansų mi nist ro  
po rtfelį, jei gu jai būtų pa si ūly ta,  
mi nis te ri jos sek re torė at sakė: „Nė- 
ra jo kio pa si ūly mo, todėl apie tai 
net ne gal vo ju.“

I.Ši mo nytė ne norė jo ko men-
tuo ti ir prie laidų, kad fi nansų mi-
nist ro po stas tik rai at si lais vins, 
A.Še me tai iš vy kus dirb ti į Briu-
selį ar ne pas ky rus jo per for muo-
jant Vy riau sybę.

Kūrė an tik ri zinį planą
Vil niaus uni ver si te to Eko no mi-
kos fa kul tetą bai gu si I.Ši mo-
nytė Fi nansų mi nis te ri jo je dir-
ba nuo sa vo pro fe sinės kar je ros 
pra džios 1997-ai siais. 2002 m.  
ji ta po mi nis te ri jos Mo kes čių de-
par ta men to va do ve, 2004 m. ge-
gužę – mi nis te ri jos sek re to re, at-
sa kin ga už mo kes čius, mo kes-
čių po li tiką, ap skaitą ir fi nan sinę 

at skai to mybę. Jai pa vald žios dvi 
svar biau sios Fi nansų mi nis te ri-
jos įstai gos – Vals ty binė mo kes-
čių ins pek ci ja ir Mui tinės de par-
ta men tas.

Kon kursą ei ti mi nis te ri jos sek-
re to riaus pa rei gas I.Ši mo nytė 
laimė jo tuo met, kai fi nansų mi-
nistrė dar bu vo D.Gry baus kaitė. 
Ta čiau ir da bar ti nes pa rei gas I.Ši-
mo nytė pra dėjo ei ti jau mi nist-
rau jant so cial de mok ra tui A.But-
ke vi čiui – nuo 2004 m. ge gužės, 

kai D.Gry baus kaitė iš vy ko dirb ti 
eu ro ko mi sa re.

A.But ke vi čius api būdi no I.Ši-
mo nytę kaip pa rei gingą ir darbš-
čią mo terį. Ta čiau jis abe jo jo, ar 
tik rai sek re torė būtų pa kel ta iki 
mi nistrų: „Pir miau sia, ji už sii ma 
tik mo kes čiais, bet ne biud že ti niu 
pro gra ma vi mu. Ant ra, ji nėra kon-
ser va to rių par ti jos narė, o tai ga-
li būti di de lis mi nu sas, kai prem-
je ras A.Ku bi lius rink sis naują sa vo 
koa li cinės Vy riau sybės narį.“

Ki ta ver tus, A.But ke vi čius pri-
minė, kad I.Ši mo nytė la bai pri si-
dėjo prie da bar tinės Vy riau sybės 
an tik ri zi nio pla no, kai jis bu vo 
ren gia mas per nai lapk ritį ir gruo-
dį. Mi nis te ri jos sek re torė da ly va vo 
koa li ci jos par tne rių de ry bo se dėl 
šio pla no da lies, su si ju sios su mo-
kes čių re for ma, įgy ven din ta gruodį 
nak ti niuo se Sei mo po sėdžiuo se.

Da bar tinė je Vy riau sybė je yra 
tik vie na mo te ris – kraš to ap sau-
gos mi nistrė Ra sa Juk ne vi čienė.

Sal di A.Še me tos 
trem tis

  1p.

Kar je ra:  � de ry bo se dėl an tik ri zi nio pla no ak ty viai da ly va vu si Fi nansų mi nis te ri jos sek re torė I.Ši mo nytė ga li tap ti naują
ja fi nansų mi nist re.  Ro ko Me do nio nuo tr.
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Pa ta ri mas:  � A.Va lins kas siū lė ko le goms ne da ry ti gė dos nei sau, nei Sei mui. 
 Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

Gėdijoparlamentarus
Mo kes čiai.  � Sei mo opo zi ci nės frak ci jos krei pia si į Kons ti tu ci nį Teis

mą (KT) dėl gruo džio mė ne sį priim tų mo kes čių įsta ty mų pa tai sų ir biu
dže to. Sei mo na riai KT skun džia įsta ty mus, pa tvir ti nan čius vals ty bės, 
sa vi val dy bių, So cia li nio drau di mo fon do, Pri va lo mo jo svei ka tos drau
di mo fon do biu dže tus, per 40 Sei mo priim tų pa tai sų, su si ju sių su mo
kes čių sis te mos re for ma, ir 5 Vy riau sy bės nu ta ri mus.

Pa var dės.  � Sei mas ypa tin gos sku bos tvar ka krei pia si į Kons ti tu ci nį 
Teis mą (KT) dėl ne lie tu viš kų var dų ir pa var džių ra šy mo do ku men tuo se. 
Už tai va kar bal sa vo 69 par la men ta rai, 4 bu vo prieš, 8 su si lai kė. 

Mi nė ji mas.  � Va kar Sei mas iš kil min gai pa mi nė jo vie ną tra giš kiau sių 
Lie tu vos is to ri jos da tų – 1941ųjų bir že lio 14 d. pra dė tas ma si nis Lie
tu vos gy ven to jų trė mi mas į So vie tų Są jun gos šiau rę. Kal bą sa ky da mas 
Sei mo pir mi nin kas Arū nas Va lins kas pa brė žė, kad trė mi mais oku pa ci
nė so vie tų val džia sie kė su nai kin ti Lie tu vos vals ty bę.

NaujieNos trumpai

Sta sys Gu da vi čius
s.gudavicius@diena.lt

Iš rink to ji pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė ki tą sa vai tę tu
rė tų iš Briu se lio grįž ti į Lie tu
vą ruoš tis lie pos vi du ry je nu
ma ty tai inau gu ra ci jai ir pir
mie siems dar bams po jos.

Iš rink to sios pre zi den tės at sto
vas spau dai Li nas Bal sys pra ne šė, 
kad D.Gry baus kai tė ga li jau pir
ma die nį da ly vau ti pre zi den tū ro je 
Vil niu je ren gia ma me jos da bar ti
nės ko man dos su si rin ki me. Tą
dien tik riau siai vyks ir Pre zi den
to Val do Adam kaus dek re tu su
da ry tos Inau gu ra ci jos ko mi si jos 
po sė dis. Šio je ko mi si jo je yra pen
ki D.Gry baus kai tės įga lio ti niai. 
Ko mi si jai va do vau ja iš rink to sios 
pre zi den tės at sto vė Jo vi ta Pra ne
vi čiū tė.

Tie sa, L.Bal sys neat me tė, kad 
D.Gry baus kai tė at vyks ne bū ti nai 
pir ma die nį, bet kiek vė liau tą sa
vai tę. „Ta čiau ki tą sa vai tę ji tik rai 
pla nuo ja at vyk ti į Lie tu vą. Ir jau 
tur būt vi sam lai kui“, – tei gė at
sto vas spau dai.

Vie ta:  � į Vil nių grį žu si D.Gry baus kai
tė tu rės kraus ty tis į Tur niš kes. 
 Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

D.GrybauskaitėgrįžtaįLietuvą
Ki ta ver tus, jei gu iki D.Gry

baus kai tei at vyks tant į Vil nių dar 
ne bus su tvar ky ti vi si su jos pa
si trau ki mu iš Eu ro pos Ko mi si jos 
na rio pa rei gų su si ję for ma lu mai, 
yra ti ki my bė, kad bir že lio pa bai
go je ar lie pos pir mo je pu sė je jai, 
pa sak L.Bal sio, teks vie nai ar po
rai die nų grįž ti į Briu se lį.

Ta čiau bet ku riuo at ve ju D.Gry
baus kai tė tik rai da ly vaus lie pos 
6ąją ren gia muo se Vals ty bės die
nos ir Lie tu vos var do tūks tant me
čio iš kil mė se, į ku rias at vyks ke lių 
vals ty bių mo nar chai, pre zi den tai 
ir ki ti aukš ti sve čiai.

Nau jo sios pre zi den tės inau gu
ra ci ja vyks lie pos 12 d. Pri sie ku si 
D.Gry baus kai tė gaus vi sus vals ty
bės va do vo įga lio ji mus.

L.Bal sys kol kas ne ga lė jo pa sa
ky ti, ko kia bus bū si mo sios pre zi
den tės ko man da. „Ji te be for muo
ja ma. Kai tik bus aiš ku, kas taps 
ko man dos na riais, tai bus pra neš
ta“, – kal bė jo at sto vas spau dai.

L.Bal sys jau yra su ti kęs bū ti 
pre zi den tės at sto vu spau dai. Grei
čiau siai pa ta rė jų ko man do je dirbs 
ir dip lo ma tė J.Pra ne vi čiū tė.

Sta sys Gu da vi čius
s.gudavicius@diena.lt

Sei mo pir mi nin kas Arū nas Va
lins kas siū lo su griež tin ti par
la men ti nei veik lai ski ria mų lė
šų pa nau do ji mo kont ro lę ir ne
tgi gra si na atim ti par la men ta
rų man da tus iš tų, ku rie švais
to pi ni gus.

Va kar kal bė da mas Sei mo ple
na ri nia me po sė dy je A.Va lins kas 
sa kė iš va ka rė se su Eti kos ir pro
ce dū rų ko mi si jos va do vu Al gi
man tu Sa la ma ki nu ap ta ręs, kaip 
nau do ja mos par la men ti nei veik lai 
ski ria mos lė šos ir kaip tu rė tų bū
ti bau džia mi tie Sei mo na riai, ku
rie jas nau do ja ne tin ka mai.

Pa sak jo, kai ku rie Sei mo na riai 
ne tgi me luo ja pa sa ko da mi, ko dėl ir 
kur pa nau do jo va di na mą sias kan
ce lia ri nes iš lai das. „Tarp daž niau
siai pa si tai kan čių pa žei di mų – ne
tin ka mi pir ki niai, be sai kis va ži
nė ji mas tak si iš vie no mies to į ki
tą“, – tei gė A.Va lins kas. Jis prie
kaiš ta vo Eti kos ir pro ce dū rų ko mi
si jai, kad ši ne prin ci pin gai ver ti na 
pra si žen gu sius par la men ta rus. 

Jo nuo mo ne, Sei mo eti kos sar
gai, kons ta ta vę, jog par la men ti
nei veik lai ski ria mos lė šos nau
do ja mos ne tin ka mai, tu ri kreip
tis į val dy bą ir pa rei ka lau ti, kad iš 
pra si žen gu sio Sei mo na rio at ly gi
ni mo bū tų iš skai čiuo ta ati tin ka ma 
su ma. „Eti kos ir pro ce dū rų ko mi
si ja yra Sei mo val dy bos de le guo ta 
ins ti tu ci ja tai at lik ti, bet ko mi si jos 
na riai, de ja, užė mė stru čio po zi
ci ją ir nu spren dė ne ju din ti pra si
žen gu sių par la men ta rų. Tai ne tei
sin ga. Ko mi si ja ne tgi tu ri tei sę dėl 
šiurkš čių ir daž nai pa si kar to jan čių 
at ve jų siū ly ti nai kin ti Sei mo na
rio man da tą“, – at krei pė dė me sį 
A.Va lins kas. „Ne juo kin ki me žmo

nių sa ky da mi, kad „kaip aš ga liu 
ger ti ka vą iš puo de lio, ku ris kai
nuo ja tik de šimt li tų, nors esu ver
tas šim to“, – gė di jo ko le gas Sei
mo pir mi nin kas. „Kiek vie nas tu
ri me su si mąs ty ti ir ne da ry ti gė dos 
nei sau, nei vi sam Sei mui“, – bai
gė sa vo kal bą A.Va lins kas.

Sei mo na riai kas mė ne sį gau
na po 3,5 tūkst. li tų par la men ti
nei veik lai ski ria mų lė šų. Eti kos ir 
pro ce dū rų ko mi si ja pa vie ši no, kaip 
šiuos pi ni gus nau do jo Sei mo na riai 
šių me tų pir mą ket vir tį. Paaiš kė
jo, kad ne re tai lė šos iš lei džia mos 
įvai rioms tie sio giai su par la men ti
ne veik la ne su si ju sioms iš lai doms: 
gro ži nės li te ra tū ros kny goms, po
rce lia ni niams ser vi zams, vieš bu
čiams ku ror tuo se ir pan.

Eti kos sar gai pla na vo pra dė
ti skelb ti de ta lias iš klo ti nes, kam 
pa nau do tos kan ce lia ri nės iš lai dos, 
ta čiau tai bu vo už draus ta. A.Va
lins kas pa reiš kė ne sąs prieš to kį 
de ta lų pa skel bi mą, ta čiau pa ra gi
no iš kart skelb ti vi sų Sei mo na rių 
iš klo ti nes. Eti kos ir pro ce dū rų ko
mi si ja pla na vo pir miau sia skelb ti 
de ta lias ata skai tas apie Sei mo va
do vų iš lai das.

Gre sia ap kal ta

La biau siai į par la men ti nei veik lai skir
tų lė šų švais ty mo skan da lą įklim pu
siam Sei mo na riui li be ra lui Ge di mi
nui Na vai čiui gre sia ap kal ta dėl to, 
kad jis bū da mas par la men ta ru dir bo 
ki tą dar bą. Sei mo Eti kos ir pro ce dū rų 
ko mi si ja (EPK) ren ka me džia gą apie 
G.Na vai čio dar bą Šiau lių uni ver si te te, 
kur jis ver ti no di ser ta ci jas. Su juo bu
vo su da ry ta au to riaus su tar tis, pa gal 
ku rią par la men ta rui tu rė jo bū ti iš mo
kė ta 1000 li tų. Tie sa, G.Na vai tis nei
gia, kad ga vo pi ni gus. G.Na vai tis yra 
su lau kęs daug kri ti kos dėl ne pag rįs tų 
iš lai dų par la men ti nei veik lai. Šias lė
šas jis yra nau do jęs nak vy nėms vieš
bu čiuo se Pa lan go je ir Tra kuo se, ke lio
nei tak si iš Vil niaus į Kau ną, kny goms. 
Va kar jis pa reiš kė grą žin siąs 3200 li tų 
ne pa gal pa skir tį iš leis tų par la men ti
nių lė šų. Ta čiau šiuos pi ni gus jis su tin
ka ati duo ti ne iš dar bo už mo kes čio, o 
iš par la men ti nei veik lai skir tų iš lai dų. 
Li be ra lų są jū džio val dy ba G.Na vai čio 
na rys tę par ti jo je su stab dė mė ne siui, 
per ku rį jis tu ri vie šai at si pra šy ti Lie tu
vos žmo nių ir sa vo pi ni gais kom pen
suo ti vi sas abe jo ti nas iš lai das.
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as ta kuz ne co vai tė
a.kuznecovaite@diena.lt

P
a si ti kė ji mas po li ci ja di dė ja, 
ta čiau po li ci jos ge ne ra li nis ko
mi sa ras Viz gir das Te ly čė nas, 
at virkš čiai nei jo pirm ta kas 
Vy tau tas Gri ga ra vi čius, vi suo
me nei be veik ne ži no mas.

Pi kas – po riau šių
Rin kos ir vi suo me nės nuo mo nės ty ri mų 
bend ro vės „Bal ti jos ty ri mai“ at lik tos ap
klau sos duo me ni mis, po li ci ja pa si ti ki še ši 
iš de šim ties (62 pro c.) Lie tu vos gy ven to jų, 
dau giau nei pu sė res pon den tų (58 pro c.) 
jau čia si sau gūs sa vo gy ve na mo je vie to vė je.
Nuo 2004 m., kai pra dė ti da ry ti to kie ty ri
mai, pa si ti kė ji mas po li ci ja išau go 14 pro c.
Pa sak „Bal ti jos ty ri mų“ rin ko da ros di
rek to riaus Ro mo Ma čiū no, 2004 ir 2005 
m. pa si ti kin čių po li ci ja bu vo 48 pro c., 
2006 m. – 50, 2007 m. – 57, 2008 m. – 
53, 2009 m. – 62 pro c.
„Pa si ti kė ji mas po li ci ja la bai kri to po 
2007 m. įvy kių Skuo de, kai gir tas po li ci
nin kas Sau lius Pau li kas au to mo bi liu už
mu šė tris iš mo kyk los grįž tan čius vai kus. 
Tik per nai me tų vi du ry je jos rei tin gai vėl 
pra dė jo kil ti“, – pa sa ko jo R.Ma čiū nas.
Di džiau sias pa si ti kė ji mas po li ci ja už fik
suo tas šie met, po sau sio 16osios riau šių 
prie Sei mo. R.Ma čiū no tei gi mu, ta da pa
si ti kė ji mas vi so mis ins ti tu ci jo mis smar
kiai kri to (šiek tiek pa ki lo tik pa si ti kė ji mas 
ži niask lai da), o po li ci jos la bai išau go. 
„Žmo nės rea ga vo į val džios su tri ki mą ir į 
tai, kad ši ins ti tu ci ja su ge bė jo su si tvar ky ti, 
at li ko sa vo pa rei gas“, – prie žas tis var di jo 
„Bal ti jos ty ri mų“ at sto vas.

Kai mie čiai pa si ti ki la biau
Per pa sta ruo sius tre jus me tus la biau siai 
pa si kei tė kai mo gy ven to jų nuo mo nė: po li
ci ja la biau pra dė jo pa si ti kė ti mo te rys, vy
res ni nei 50 me tų žmo nės, ra jo nų cent rų ir 
ma žų mies te lių gy ven to jai, res pon den tai, 
ku rių šei mos pa ja mos per mė ne sį ma žiau
sios, spe cia lis tai ir tar nau to jai. Per me tus 
po žiū ris į po li ci ją ne pa ki to tik dvie jo se gy
ven to jų gru pė se – moks lei vių bei stu den
tų ir va do vų, o vi so se ki to se pa si ti kin čių 
po li ci ja pa dau gė jo.
30 pro c. ap klaus tų jų tei gia, jog po li ci ja 
ne pa si ti ki. Daž niau sia prie žas tis – ma ny
mas, kad po li ci ja su si ju si su nu si kal tė liais, 
ko rum puo ta (30 pro c.), kad ji blo gai dir ba 
(24 pro c.). Gy ven to jai ne ti ki, jog pa rei gū
nai pa jė gūs su ras ti nu si kal tė lius, taip pat 
ne pa si ti ki, nes po li ci nin kus sun ku pri si
šauk ti.
Sau giau sa vo gy ve na mo je vie to vė je daž
niau jau čia si vy rai nei mo te rys, jau nes ni 
žmo nės, kai mo gy ven to jai, stu den tai ir 
moks lei viai. Ne sau giai sa vo gy ve na mo je 
vie to vė je daž niau jau čia si mo te rys, vy res ni 
as me nys, ma žes nių Lie tu vos mies tų gy
ven to jai ir pen si nin kai. Per pa sta ruo sius 
me tus žmo nių, ku rie jau čia si sau gūs sa vo 
gy ve na mo je vie to vė je, pa dau gė jo 6 pro c.
61 pro c. ap klaus tų jų nu ro dė, kad po li ci jos ir 

gy ven to jų san ty kiai jų gy ve na mo jo je vie to
vė je yra ge ri, tik 10 pro c. ma no, jog jie – blo
gi. Taip daž niau at sa kė tie, ku rie pa sta rai siais 
me tais nu ken tė jo dėl tei sės pa žei di mų (28 
pro c.), ne pa si ti ki po li ci ja (28 pro c.). Blo gus 
san ty kius su po li ci ja iš sky rė jau ni mas iki 30 
me tų (15 pro c.) ir be dar biai (15 pro c.).

Ne ma to mas va do vas
Da bar ti nis po li ci jos va do vas V.Te ly čė nas 
ne ga li pa si gir ti, kad yra po pu lia rus, kad 
žmo nės juo pa si ti ki. V.Te ly čė no pirm ta kas 
V.Gri ga ra vi čius daug me tų bu vo vie nas 
po pu lia riau sių ša lies žmo nių.
Pa sak R.Ma čiū no, po pu lia riau si vi suo me
nės vei kė jai ren ka mi at lie kant ki tą ty ri mą. 
Kas ket vir tį žmo nių klau sia ma, ko kiais 
as me ni mis jie pa si ti ki, o šiems pa ra šius, 
su da ro mas 24 po pu lia riau sių vei kė jų są
ra šas.

Šia me są ra še šiuo me tu yra ne ma žai 
po li ti kų. Da bar ti nio po li ci jos ko mi sa ro 
V.Te ly čė no pa var dės šia me są ra še nė ra, jo 
res pon den tai net ne mi ni var dy da mi pa ti
ki miau sius.
„V.Gri ga ra vi čius šio se ap klau so se bu vo 
mi ni mas net ir ta da, kai ne be bu vo ko mi
sa ras. Žmo nės jį pri si mi nė be veik me tus, 
ta čiau da bar jį pa mi ni tik vie nas ki tas“, – 
kal bė jo R.Ma čiū nas.
V.Gri ga ra vi čius, anot jo, iš gar sė jo per pre
zi den ti nį Ro lan do Pak so skan da lą. Ypač jo 

rei tin gai pa ki lo ta da, kai nau jai iš rink tas 
ša lies va do vas su ma nė pa keis ti ge ne ra li nį 
ko mi sa rą. Ta da V.Gri ga ra vi čius pa si ti kė ji
mo rei tin guo se ne kar tą bu vo už ko pęs ir į 
ant rą vie tą. La biau nei juo tau ta pa si ti kė jo 
tik Pre zi den tu Val du Adam ku mi.

Įta ką da ro ži niask lai da
Nuo 2001 m. va sa rio 1 d. iki 2008 m. 
sau sio 14 d. po li ci jai va do va vęs V.Gri ga
ra vi čius džiau gia si, kad po li ci jos rei tin gai 
au ga. Pak laus tas, ko dėl jam va do vau jant 
pa si ti kė ji mas po li ci ja bu vo ma žas, o juo 
– di de lis, V.Gri ga ra vi čius kal tę su ver tė 
ži niask lai dai.
„No rė jau, kad bū tų di des ni, bet tuo me tu 
bu vo la bai daug nei gia mų straips nių apie 
po li ci ją, taip pat lė mė pa čių pa rei gū nų 
veiks mai, įvai rūs re zo nan si niai įvy kiai, ku
rie pik tin da vo žmo nes, ne blai vūs su lai ky ti 
pa rei gū nai, apie ku riuos ži niask lai da da bar 
be veik nie ko ne pra ne ša, o ta da kal bė jo nuo 
ry to iki va ka ro“, – sa kė V.Gri ga ra vi čius.
Da bar ti nis po li ci jos va do vas V.Te ly čė nas 
ma no, kad ins ti tu ci nės įstai gos va do vas iš 
vi so ne tu rė tų bū ti rei tin guo ja mas. „Man 
tai nė ra es mi nis da ly kas“, – sa kė jis.
Ge ne ra li nis ko mi sa ras tei gė dar ne su si
pa ži nęs su nau jau sio ty ri mo duo me ni
mis, to dėl kol nė ra jų iša na li za vęs, ne no ri 
ko men tuo ti.
Pa si ti kė ji mas po li ci ja, pa ly gin ti su pa na šio
mis ins ti tu ci jo mis, nė ra pa ts blo giau sias.
Per pus ma žiau gy ven to jų (tik apie 20 
pro c.) pa si ti ki teis mais, ne ką dau giau – ir 
pro ku ra tū ro mis. La biau nei po li ci nin kais 
pa si ti ki ma pa sie nie čiais, bet la biau siai – 
ka riuo me ne. Jos rei tin gai iš lie ka aukš ti nuo 
pat Nep rik lau so my bės at kū ri mo die nos.

Policijanebėratikkomisaras

Po ky čiai:  � V.gri ga ra vi čiaus (de ši nė je) lai kais žmo nės pa si ti kė jo juo, o ne po li ci ja, o pra dė jus va-
do vau ti V.Te ly čė nui, žmo nės pa si ti ki po li ci ja, o ne jos va do vu.   Re do Vi li mo (BFL) nuo tr.

S
ei mo pir mi nin kas arū nas Va lins kas 
va kar griau dė jo iš Sei mo tri bū-
dos, gė dy da mas par la men ta rus 
ir mi nist rus, kad šie neat sa kin gai 
nau do ja par la men ti nei veik lai ir 
rep re zen ta ci jai skir tas lė šas.

Nuo Sei mo pir mi nin ko ypač kliu vo Sei mo Eti kos 
ir pro ce dū rų ko mi si jai, ku ri daug šne ka, te ki na 
in for ma ci ją žur na lis tams, bet nie ko ne da ro, 
kad mo kes čių mo kė to jų pi ni gus sa vo reik mėms 
švais tan tys po li ti kai bū tų nu baus ti. ko mi si jos 
pir mi nin kas al gi man tas Sa la ma ki nas žur na lis-
tams skun dė si, kad jau no rė jo pa vie šin ti, kam 
Sei mo na riai lei džia mo kė to jų pi ni gus, bet 
do ku men tus iš jo atė mė kan ce lia ri jos kler kai, 
ne va vyk dę Sei mo va do vy bės nu ro dy mą. Šiaip 
tai tu rė tų bū ti di de lis skan da las, bet kai įsi gi li ni į 
a.Sa la ma ki no žo džius, tam pa šiek tiek juo kin ga. 
Lais vas ir ne prik lau so mas Sei mo na rys, tau tos 
iš rink ta sis, pa ts nu ne šė do ku men tus kan ce lia-
ri jos kler kams ir skun džia si su pra tęs, kad jam 
do ku men tų ne grą žins. Na, ne Sa la ma ki nas, o 
tik ras Sa la ma ka ki nas. Ne vy ras, o skun dų mai-
še lis, ku riam įsa ki nė ja pa pras ti kler kai, te gu ir iš 
Sei mo kan ce lia ri jos.
Tie sa, paaiš kė jo, kad a.Sa la ma ki nas no rė jo 
pa sielg ti ne vi sai są ži nin gai, kaip tik ras opo zi-
ci jai pri klau san tis po li ti kas – pir miau sia ke ti no 
pa vie šin ti par la men to va do vy bės, ku rio je, be je, 
jo at sto vau ja mų so cial de mok ra tų nė ra, iš lai das, 
o pa skui jau – ir vi sų ki tų. Žo džiu, mai tin ti vi-
suo me nę pi kan tiš ka in for ma ci ja po rci jo mis, kad 

skan da las di des nis 
iš si pūs tų.
Sei mo pir mi nin kas 
va kar pa siū lė, kad 
a.Sa la ma ki no ko-
mi si ja, ap svars čiu si 
vi sų par la men ta rų 
iš lai das, teik tų 
Sei mo val dy bai 
abe jo nių ke lian čius 

at ve jus, o ši spręs tų, ar lė šos bu vo nau do ja mos 
pa grįs tai. Jei Sei mo val dy ba nu spręs tų, kad 
lė šos pa nau do tos ne tin ka mai, Sei mo Fi nan sų 
de par ta men tas bū tų įpa rei go tas ati tin ka mą 
su mą iš skai čiuo ti iš Sei mo na rio at ly gi ni mo. 
a.Va lins kas ne tgi pa reiš kė esąs už tai, kad dėl 
itin šiurkš čių ir pa si kar to jan čių at ve jų par la men-
ta rams bū tų pra dė ta ap kal ta.
Na, čia a.Va lins kas gal kiek ir per sū dė, nes 
ap kal tą de rė tų pra dė ti ko ne kas ant ram Sei mo 
na riui. Ne tik li be ra lui ge di mi nui Na vai čiui, ku ris 
už par la men ti nei veik lai skir tas lė šas va ži nė jo-
si tak si, nak vo jo pra ban giuo se vieš bu čiuo se, 
mai ti no sa vo pa dė jė jus ir pir ko si bran gius in dus. 
Ne tik kon ser va to riui so cia li nių rei ka lų mi nist-
rui Ri man tui Da giui, ku ris už mū sų vi sų pi ni gus 
re mon ta vo sa vo au to mo bi lį ir nu si pir ko mi nist ro 
ly gį ati tin kan čią odi nę ran ki nę. Ne tik Tvar kos ir 
tei sin gu mo par ti jos rėks niui Pet rui gra žu liui, ku-
ris už mū sų pi ni gus iš Lat vi jos bend ro vės (kad tik 
mo kes čių Lie tu vai ne rei kė tų mo kė ti!) nuo mo ja si 
vi su rei gį. Taip el gia si dau gu ma par la men ta rų, 
nes jie kaž ko dėl ma no, kad so li džias al gas gau-
na kaip pre mi jas, o gy ve ni mo iš lai doms skir tos 
par la men ti nei veik lai nu ma ty tos lė šos.
api bend ri nant vie nas po ki to ky lan čius švais ty-
mo skan da lus aki vaiz du, kad po li ti kai gy ve na 
ki ta me pa sau ly je ne gu jų rin kė jai. Jie apie kri zę 
su ži no tik iš ži niask lai dos ir klau sy da mie si sa vo 
rin kė jų bė dų.
Ir jo kia kont ro lė čia ne pa dės, nes jei gu pi ni gų 
per daug, bū ti nai at si ras tas, ku ris juos iš švais tys. 
Šiuo at ve ju gal vą iš smė lio ga lė tų iš trauk ti ne tik 
a.Sa la ma ki nas, bet ir Sei mo pir mi nin kas a.Va-
lins kas su vi sais par la men ta rais. Jei Sei mo na riai 
par la men ti nei veik lai skir tas lė šas ski ria sa vo 
ge ro vei, jų rei kia tie siog at si sa ky ti. Ir biu dže tas 
bus pil nes nis, ir skan da lai liau sis. Juk ne va ži nės 
g.Na vai tis iš sa vo al gos tak si į kau ną, o R.Da gys 
tik rai iš al gos ne pirks ran ki nės už 1000 li tų. Jie 
vy rai tau pūs, sa vus pi ni gus mo ka skai čiuo ti.

Jo kia kont ro lė čia ne-
pa dės, nes jei gu pi ni-
gų per daug, bū ti nai 
at si ras tas, ku ris juos 
iš švais tys.

Žvilgsnis
Redakcijos skiltis

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
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V.gri ga ra vi čius šio se ap klau so se 
bu vo mi ni mas net ir ta da, kai ne-
be bu vo ko mi sa ras. Žmo nės jį pri-
si mi nė be veik me tus, ta čiau da-
bar jį pa mi ni tik vie nas ki tas.



To mas Ja ru se vi čius
t.jarusevicius@diena.lt

Kau no apy linkės pro ku ro rai 
teis mui per davė pirmą bylą dėl 
ban dy mo pa si pel ny ti iš mo ti
nystės pa šal pos. Lie tu vos teis
muo se šiuo me tu nag rinė ja mos 
dar trys ana lo giš kos by los.

Įdar bi no gro žio sa lo ne
Praė ju sių metų kovą 34 metų kau
nietė Auksė V., su ži no ju si, kad de
šimtą sa vaitę lau kia si kūdi kio, su
mo jo iš to pa si pel ny ti. Tuo me tu 
mo te ris dir bo kli ni ko je „Bend ro
ji me di ci nos pra kti ka“, ta čiau ji 
neat sis pyrė pa gun dai fik ty viai įsi
dar bin ti ad mi nist ra to re ir vie no
je Kau no bend rovė je, tei kian čio
je gro žio pa slau gas.

Re mian tis pa reigūnų su rink tais 
įro dy mais, nau jo jo je „dar bo vietė
je“ Auksė V. už dirb da vo 2000 litų 
į ran kas, nors ne tgi įmonės di rek
torė ofi cia liai gau da vo beveik pus
t re čio kar to ma žiau – 800 litų.

Sudė jus dar bo krūvį abie jo se 
dar bo vietė se paaiškė jo, kad būsi
mo ji ma mytė dir bo be veik 16 val. 
per par ą. Gro žio sa lo no ad mi nist
ra to riaus pa rei gas ji ėjo vos tris 
mėne sius – būtent tiek, kiek rei
kia, kad gautų mak si ma lią mo ti
nystės, iki vai kui su kaks dve ji me
tai, pa šalpą iš Vals ty bi nio so cia li
nio drau di mo fon do biud že to. Iš 
vi so mo te ris ap gau le kėsi no si įgy
ti per 35 tūkst. litų.

Kal ti ni mai ir di rek to rei
Su nėščią ja nu si kal ti mo bend ri
nin ke lai ko ma ir gro žio sa lo no di
rek torė. Ji įta ria ma per nai ba landį 
su klas to ju si dar bo su tartį ir sa vo 
va do vau ja mo je bend rovė je į ad
mi nist ra to riaus pa rei gas fik ty viai 
įdar bi nu si kūdi kio be si lau ku sią 
mo terį. Pil dy da ma įvai rius ži nia
raš čius gro žio sa lo no va dovė nu
rodė, kad jos įdar bin ta ad mi nist
ra torė dir bo ko vo, ba land žio ir ge

gužės mėne siais ir už šį lai ko tarpį 
su si žėrė 6 tūkst. litų.

Pas tarąjį su kčia vi mo at vejį de
mas kavę Fi nan si nių nu si kal timų 
ty ri mo tar ny bos (FNTT) pa reigū
nai šių metų va sarį pra dėjo iki teis
minį ty rimą dėl su kčia vi mo. Prieš 
dvi sa vai tes vi sa ty ri mo med žia
ga bu vo per duo ta Kau no mies to 
apy linkės pro ku ratū rai, o šią sa
vaitę by la pa siekė teismą.

Net ru kus abi įta ria mo sios tu
rėtų užim ti vie tas tei siamųjų suo
le. Už su kčia vimą stam biu mas tu 
Baud žia ma sis ko dek sas nu ma to 
laisvės at ėmi mo bausmę iki aš tuo
ne rių metų. Mo te rys įta ria mos pa
si kėsi nu sios ap gau le įgy ti di delės 
vertės turtą – 35,5 tūkst. litų.

Bus ir dau giau bylų
Tai ket vir ta teis mui per duo ta to kio 
po būdžio by la ša ly je. Kau no mies
to apy linkės pro ku ro rai ak cen ta vo, 
kad pa sta ro jo je by lo je pi nigų ne
spėta pa si sa vin ti, tad ir pa ts nu
si kal ti mas lai ko mas ne to kiu di
de liu. Ar ti miau siu me tu teis mams 
teks at vers ti kur kas di des nes ir 
su dėtin ges nes by las.

„Dar su lau kia me naujų duo
menų iš „Sod ros“. Pro ku ro rams 
su to kio po būdžio nu si kal ti mais 
šiuo me tu dar bo ne trūksta. Dir
ba ma maž daug su 40 bylų, tad ke
lio li ka iš jų teismą turėtų pa siek
ti dar šie met. Su mos svy ruo ja nuo 
ke lių iki ke lias de šim ties tūkstan
čių litų. Kai kur veik da vo iš ti sos 
as menų grupės, pa si tel ku sios fik
ty vias įmo nes“, – pa sa ko jo Kau
no mies to apy linkės pro ku ratū ros 
vy riau sia sis pro ku ro ras Al gir das 
Alek sand ras Čiur lys.

Ap gaulės at ve jams pa lan kus Li
gos ir mo ti nystės so cia li nio drau
di mo įsta ty mo šeš ta sis straips nis 
ga lio jo tik pra ėju siais me tais. Bū
tent tuo lai ko tar piu ir suak tyvė
jo auk so gyslą už čiuopę ir leng vai 
pa si pel ny ti tikėję si su kčiai.

Ne tik vei kian čio se, bet ir fik
ty viai įsteig to se įmonė se jie esą 
įdar bin da vo nėščią sias ir ta ria mai 
joms mokė jo mil ži niš kus at ly gi
ni mus. Taip tikė ta si, kad mo te rys 
gaus di de les mo ti nystės pa šal pas 
ir dalį pi nigų at seikės afe ris tams. 
Pas tebė jus to kių ap gaulės at vejų, 
įsta ty mas bu vo pa keis tas.

Motinystė 
turtųnesukrovė

Su mos svy ruo ja nuo  
ke lių iki ke lias de šim ties 
tūkstan čių litų. Kai kur 
veik da vo iš ti sos as menų 
grupės, pa si tel ku sios  
fik ty vias įmo nes.

Gudruolės:  � dėl didesnės motinystės pašalpos mamos ryžtasi ir aferoms.  
 Vytauto Liaudanskio nuotr.

As ta Kuz ne co vaitė
a.kuznecovaite@diena.lt

Va kar teis mas dar trims 
mėne siams pra tęsė pe
do fi li ja įta ria mo Ge ne ro lo 
Jo no Že mai čio ka ro aka
de mi jos Ka riūnų ba ta lio
no 40 metų va do pul ki
nin ko lei te nan to Sau liaus 
Vit kaus su ėmi mo laiką.

Mer gaitės iš Lie tu vos
S.Vit kus įta ria mas ma ža me čių as
menų tvir ki ni mu, vaikų iš nau do
ji mu po rnog ra fi jai ir dis po na vi mu 
po rnog ra fi nio tu ri nio med žia ga, 
ku rio je vaiz duo ja mi vai kai. Ka ri
nin ko kom piu te ry je bu vo ras ta apie 
1000 nuo traukų, ku rio se nu fo tog
ra fuo tos mer gaitės. Da bar jau aiš
ku, kad vi sos jos gy ve na Lie tu vo je.

Va kar, teis me nag rinė jant, ar pra
tęsti S.Vit kaus su ėmi mo laiką, pra
bil ta apie nau jus įta ri mus ka ri nin
kui. Jis galbūt ne tik fil ma vo ir fo tog
ra fa vo mer gai tes, bet ir ke lias jų sek
sua liai prie var ta vo bei tvir ki no.

Įspūdžiais da li jo si su ru su
Sa vo aukų S.Vit kus ieš ko jo in ter
ne to pa žin čių po rta luo se. Juo se 
jis pri si sta ty da vo kaip ma ža metė 
mer gaitė. Por nog ra finę med žiagą 
su vai kais jis siųs da vo vie nam Ka
li ning ra do sri ty je gy ve nan čiam 
Ru si jos pi lie čiui.

Įta ria ma, kad S.Vit kus galė jo 
vai kus fil muo ti ir fo tog ra fuo ti pa ts. 
Po zuo ti be dra bu žių jis mer gai tes 
pri vers da vo gra sin da mas. Šioms 
ne pak lu sus, išp rie var tau da vo.

At lie kant šį ty rimą, glaud žiai 
bend ra dar biau ta su JAV pa reigū
nais, nes būtent šios ša lies lai ko
mais ser ve riais nau do jo si S.Vit
kus. Pro ku ro rai su tei sinės pa
gal bos pra šy mu yra kreipę si ir 
į Ru siją, kur gy ve na ki tas vai kų  
po rnog ra fi jos mėgėjas.

Lie tu vos kri mi na linės po li
ci jos biu ro Nu si kal timų elekt
ro ninė je erdvė je ty ri mo val dy
bos pa reigū nai S.Vitkų su laikė 
ba land žio 15ąją. Po visą dieną 
tru ku sios ap klau sos jis bu vo už
da ry tas į areš tinę, o ba land žio 
16osios po pietę Vil niaus 1osios 
apy linkės teis mas lei do jį suim ti 
trims mėne siams.

Už įtariamus nu si kal ti mus 
(ypač ma ža me čio as mens iš ža gi
nimą) S.Vit kus ga li ne tek ti laisvės 
nuo 5 iki 15 metų.

Kont ro lierė ty rimą nu traukė
Po šio įvy kio paaiškė jus, kad ka
ri nin kas ne kartą lankė si Kuršė

nų vaikų glo bos na muo se, ty rimą 
bu vo pra dėju si ir vai ko tei sių ap
sau gos kont ro lierė Ri mantė Ša
la še vi čiūtė. Ji norė jo iš siaiš kin
ti, ar tarp S.Vit kaus aukų nėra 
šių vaikų namų glo bo ti nių.

„Pro ku ro ro at sa ky mas mus nu
ra mi no. Nei Kuršėnų vaikų namų, 
nei ko kių kitų glo bo ti nių S.Vit kus 
ne fo tog ra fa vo“, – dien raš čiui sa
kė R.Ša la še vi čiūtė.

Jos ži nio mis, vi sos de šimt 
mer gai čių yra iš pa do rių, nie
kuo neiš sis ki rian čių šeimų. „Ži
no me, kad palū žu sioms mer
gaitėms tei kia ma psi cho lo ginė 
pa gal ba“, – kalbė jo vai ko tei sių 
ap sau gos kont ro lierė.

Karininkui–naujiįtarimai

Dėmė:  � įta ria ma, kad S.Vit kus mer gai tes ne tik fil muo da vo ir fo tog ra fuo da
vo, bet ir prie var tau da vo.  Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

Praė ju sią sa vaitę po li ci nin kai  
išaiš ki no 404 ne blai vius ir  
2 nuo nar ko ti nių med žiagų  
ap svai gu sius vai ruo to jus.

Bir že lio pirmą sa vaitę iš vi so 
pa tik rin ta dau giau nei 20 tūkst. 
trans por to prie mo nių vai ruo tojų 
blai vu mas, taip pat 65 vai ruo to
jai, įta rus, kad jie ga li būti ap svaigę 

nuo nar ko tikų ar kitų svai giųjų 
med žiagų. Leng vas gir tu mo laips
nis nu sta ty tas 219 vai ruo tojų, vi
du ti nis – 129, sun kiai ap girtę prie 
vai ro su lai ky ti 56 vai ruo to jai.

Dau giau sia ne blai vių vai ruo
tojų (84) išaiš kin ta Kau no ap skri
ty je. Klaipė dos ir Vil niaus ap skri
ty se to kių vai ruo tojų ati tin ka mai 

nu sta ty ta 72 ir 57, Ute nos ap skri
ty je – 35, Pa nevė žio ir Šiau lių ap
skri ty se – po 32. Per pen kis šių me
tų mėne sius per eis mo įvy kius dėl 
ne blai vių vai ruo tojų kaltės žu vo 18 
žmo nių – tiek pat, kiek ir 2008 m. 
per tą pa tį lai ko tarpį.

BNS inf.

Persavaitę–400neblaiviųvairuotojų

As ta Kuz ne co vaitė

Tre čia dienį apie 14.40 val. Vil
niu je, ne to li Lu kiš kių aikštės, 
prie Šv. Jokū bo baž ny čios sie
nos ras ti žmo gaus kau lai.

Pa sak Vil niaus 3io jo po li ci jos 
ko mi sa ria to vir ši nin ko pa va duo
to jo Ge di mi no Vid žiū no, apie ne
įprastą ra dinį po li ci jos pa reigū
nams pra nešė at si tik ti nis praei
vis, pa stebėjęs be si vo lio jan čius 
kau lus ša lia iš kas tos duobės. Kai 
pa reigū nai nu vy ko į įvy kio vietą, 

duobę iš ka su sių dar bi ninkų prie 
jos ne be bu vo. Tik iš ap sau gi nių 
juostų ir įspėjamųjų už rašų bu vo 
ga li ma su pras ti, jog čia dar ba vo si 
ak cinės bend rovės „Lie tu vos du
jos“ dar buo to jai.

„Kau lai bu vo ras ti ne pa čio
je duobė je, o ša lia jos, ant su pil
tos smėlio krūvos“, – pa sa ko jo 
G.Vid žiū nas.

Po li ci jos ko mi sa ria te pra dėtas 
iki teis mi nis ty ri mas dėl žmo
gaus mir ties ap lin ky bių nu sta ty
mo. Aiš ki na ma si, ar kau lus iš kasė 

ir nie kam apie juos ne pra nešę pa
li ko du jo tiekį tvarkę dar bi nin kai, 
ar juos prie iš kas tos apie 2 m gy lio 
duobės nu metė praei vis. „Keis ta, 
nes dar bi nin kai turė jo pa stebė ti 
kau lus. Tai paaiškės at lie kant ty
rimą“, – sakė ko mi sa ria to vir ši
nin ko pa va duo to jas.

Kau lus pa si ėmė teis mo me di
ci nos eks per tai, jie turės nu sta ty
ti, ka da ir nuo ko žmo gus mirė. Vis 
dėlto spėja ma, kad pa lai kai šio je 
vie to je galė jo būti už kas ti se niai, 
ka ro ar ba po ka rio me tais.

Rastikaulaiužminėmįslę
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as ta Ci bienė
a.cibiene@diena.lt

Kur pra leis ti va sa ros ato
sto gas? 32 metų Lau rai  
ir min dau gui ta mo še
vi čiams toks klau si mas 
nie ka da ne ky la. Vi sos 
po ros ato sto gos jau su
pla nuo tos – jos pra bėgs 
gi liai po že me.

Sūnaus gim ta die nis – ur ve
To kių šeimų, kaip Lau ros ir Min
dau go, Lie tu vo je – vos vie na ki ta. 
„Ir tai su jo mis esa me su si ję gi mi
nystės ry šiais“, – šyp telė jo L.Ta
mo še vičė. Vi sas jos ir vy ro gy ve
ni mas su ka si apie spe leo lo giją – 
mokslą, ty rinė jantį ur vus, ki taip 
ta riant – po že minę geog ra fiją. Ir 
taip jau de vy ne rius me tus.

Kai su si ti ko me pa si kalbė ti, mo
ti nystės ato stogų išė ju si Lau ra ką tik 
bu vo grįžu si iš ke lionės po Ru si jos 
Kau ka zo kalnų ur vus. Ten ji su ti ko 
pirmąjį sūnaus Džiu go gim ta dienį.

„Su sig rau di nau, – pri si pa ži no 
ma ma. – Sūne liui suei na me tai, o 
aš sėdžiu ur ve.“ To je pa čio je eks
pe di ci jo je da ly vavę ru sai taip pat 
su si grau di no ir, norė da mi jau nai 
ma mai pa kel ti ūpą, įteikė do vanų: 
ne gėlių ar tortą su vie na žva ku
te, o... ga li mybę iš neš ti iš ur vo pa
tį leng viau sią maišą.

Užkrėtė pusb ro lis
Ga li ma sa ky ti, jog land žio da ma po  
ur vus L.Ta mo še vičė tęsia sa vo gi mi
nės tra di ciją. Lau ros dėdė – Vy tau tas  
Gu dai tis – vie nas nar dy mo ir fil ma
vi mo ur vuo se pra di ninkų ne tik Lie
tu vo je, bet ir vi so je bu vu sio je So vietų 
Sąjun go je. Jo pėdo mis nu sekė duk ra 
Eglė – su vy ru Kau ne įkūrė spe leo
logų klubą „Spe laion“, taip pat sūnus 
Ai das – jis po dviejų mėne sių pla
nuo ja eks pe di ciją į gi liau sią pa sau
ly je Kru be rio urvą, esantį Kau ka ze.

Būtent Ai das prie š de vy ne rius 
me tus ir pa si ūlė pus se se rei Lau
rai pa si žval gy ti po ur vus Kry me. 
„Pa ti ne pri si me nu, bet pusb ro lis 
sakė, kad po tos ke lionės die va go
jau si, jog gy ve ni me dau giau nelį
siu po že me“, – juokė si Lau ra.

Jei taip ir die va go jo si, tai, grei
čiau siai, ne nuo šird žiai, nes po me
tų mo te ris vėl iš si ruošė į pa na šią 
ke lionę. Pri si jung ti pa kvietė ir tuo
met dar būsimą vyrą Min daugą, 
ku ris į spe leo lo giją įni ko jau pirmą 
kartą vaikš čio da mas po urvą.

Kar tu ar at ski rai?
Da bar į to kias ke lio nes su tuok ti
niai leid žia si bent po rą kartų per 
me tus, bet daž niau siai – sky riu
mi. Per ato sto gas no ri si pailsė ti 
vie nam nuo ki to? „Oi, ne, – gal
vą purtė Lau ra. – Prie žas tis ki ta 
ir la bai že miš ka. Tie siog su in for
ma cinė mis tech no lo gi jo mis dir
ban čiam vy rui ne vi sa da pa vyks
ta gau ti ato stogų būtent tuo me tu, 
kai pla nuo ja ma ke lionė.“

Ta čiau leis tis į urvą dvie se su 
Min dau gu Lau rai la bai sma gu.  
„Jis – pui kus par tne ris. Fi zi nis pa
jėgu mas, be abe jo, ski ria si, bet ta da 
tem piu vieną maišą, o jis gau na du“, –  
nu kir to iš pa žiū ros glež na mo te ris.

Vis dėlto kai ku rios spe leo logų 
po ros lai ko si prin ci po į ur vus leis
tis at ski rai. Kodėl? Lau ra paaiš ki
no, jog koją ga li pa kiš ti per dėtas 
rūpi ni ma sis vie nas ki tu, įsi senė
ju sios san ty kių pro ble mos: „Te ko 
su si dur ti su vie na rusų po ra. Vy
ras išė jo į po že minę sto vyklą ir kol 
jo ne bu vo, vis kas vy ko skland žiai. 
Tik grįžo, žmo na iš kar to pra dėjo 
zyz ti: „Lio ša, pa dėk! Man sun
ku!“ Ir neuž si čiaupė visą ke lią. 
Tai gi aki vaiz du, kad to kiems ge
riau vaikš čio ti at ski rai.“

Be land žio ji mo po ur vus, Lau
ra dar tu ri dau gybę su spe leo lo gi ja 
su si ju sios veik los: va do vau ja klu
bui „Ae nig ma“, ku riam pri klau so 
33 spe leo lo gai, pri žiū ri tink la lapį 
spe leo.lt. Ko kia dar veik la vie ni ja 
Ta mo še vi čių šeimą? Su tuok ti niai 
šyp telė jo: „Mūsų vai kai.“

Vai kai pri vertė stab telė ti
Ma ži vai kai – ne prie žas tis at si sa
ky ti sa vo po mėgių, nors vis dėl
to esi pri vers tas stab telė ti. Lau ra 
skai čiuo ja, jog gi mus pir ma gi mei 
Man tei, ku riai da bar pus penktų, 
ke lio nių į ur vus ji at si sakė dve
jiems me tams. O Džiu go gi mimą 
su pla na vo taip, kad jis pa saulį iš
vystų spe leo logų se zo no pra džio
je – ge gužės mėnesį. Taip me tus 
sky ru si vien vai kui, į ke lionę ma
ma galė jo leis tis vos pra si dėjus 
nau jam se zo nui.

O kas pri žiū ri ma žy lius, kol tė
vų nėra? „Tu ri me nuo sta bius se
ne lius – Min dau go tėvus. Jie ir 
gelbs ti, ne si skund žia, kad dar žas 
ne ravė tas lie ka“, – ge rais žod žiais 
uoš vius api bėrė Lau ra.

„Ir aš lįsiu į urvą, – į po kalbį stai
ga įsi terpė šei mos pir ma gimė Man
tė. – Ka da? Kai užaug siu. O ka da 
užaug siu? Kai ma ma bus mo čiutė.“

Vai ruo ti au to mo bilį sun kiau
Ar ekst re malų sportą pra kti kuo
jan tys su tuok ti niai sa vo no ru ne
ki ša gal vos į kilpą? „Kai mūsų gy
ve ni me at si ra do vai kai, ur vuo se 
pra dėjo me elg tis kur kas ati džiau, 
nors ir anks čiau ne spjau da vo me į 
sau gumą, – pa ti ki no Min dau gas. –  
Bet spe leo lo giją lai kau sau gia 
veik la. Kiek pa žįstu žiemą sli dinė
jan čių žmo nių, jie kur kas daž niau 
pa ti ria traumų nei spe leo lo gai.“

„O man kur kas bai siau bu vo  
pra dėti vai ruo ti au to mo bilį, nei leis
tis į urvą,“ – nu si kva to jo Lau ra.

Į žemės gel mes mo te ris gi liau
siai yra nu si lei du si 550 m, o Min
dau gas – apie ki lo metrą. No rint 
pa siek ti tokį gylį, ten ka nu pėdin
ti ne trumpą ke lią – ir leis tis virvė
mis į šu li nius, ir žings niuo ti tie sia 
ar kiek žemė jan čia li ni ja. „Gy lio iki 
pusės ki lo met ro fi ziš kai ne si jau čia, 
bet vėliau at si ran da sun kiai paaiš

Gilynįžemępasigalynėtisusavimi

Pomė gis:  � pus penktų mantė ir vienų Džiu gas ne sus tabdė ta mo še vi čių: į ur vus jie len da bent du kar tus per me tus. tie sa, su tuok ti niai pri si pažįs ta, kad šei mo je 
at si ra dus vai kams, po že me jie el gia si dar at sar giau.  min dau go ažu ši lio nuo tr.

Spe leo lo go įran ga ir mais tas
Spe leo lo gai į ur vus ga li ei ti tik ge rai 
pa si ruošę. Su sa vi mi būti na turė ti ir  
in di vi dualų gelbė ji mo si komp lektą:

Jei pa si kly dai ar su ge do įran ga, kol 
su lauk si pa gal bos, kad ne su šal tu
mei, ap si gau bi ant klo de, ku ri lai ko ši
lumą, ir po ja už si de gi žvakę. Vir vutė 
daug kur ga li pa gelbė ti su ge dus įran gai.

Re ko men duo ja mas mais tas:

Naujokas:  � neįtikima, bet toks „mažas“ įėjimas į Ispanijos Foraton urvą atrastas tik prieš 10 metų.  
  Irenos Gudaitienės nuotr.

peilį; �

žvakę; �

deg tukų   �
ar žieb tuvėlį;

izo lia cinę   �
ant klodę;

laik rodį; �

ploną vir vutę. �

la ši niai; �

rūky ta deš ra; �

džiūvė siai; �

šo ko la das; �

rie šu tai; �

cuk rus; �

ar ba ta. �

Van denį  
ar ba tai vir ti  

spe leo lo gai 
se mia ur ve.
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ki na mas psi cho lo gi nis spau di
mas“, – pri pa ži no Min dau gas.

Jei ur vas il gas, ja me ten ka pra
leis ti ir ne vieną naktį. Bet kur 
nu griū ti ant šo no ne ga li – šal ta,  
drėgna, o ir kie ta. Tad pa to gios 
nak vy nei vie tos rei kia paieš ko ti, 
pa la pinė je klo ti izo lia ci nes ant
klo des ar ba naktį pra leis ti ha ma ke. 
Pap ras tai ur ve būna apie 5 laips
nius ši lu mos, bet kuo gi lyn, kuo 
ar čiau žemės cent ro, tuo šil čiau.

Spe leo logų daž nai klau sia, ar 
ur vuo se jiems ne trūksta oro. Bet 
Ta mo še vi čiai ti ki na: uo lo se yra 
dau gybė ply šių, o kar tais siau čia 
to kie vėjai, kad tik lai ky kis.

Nar dy to jai smar kiai ri zi kuo ja
Pa siek ti ke lionės tikslą – ur vo dug
ną – pa si se ka ne kiek vieną sykį. 
Kar tais ke lią pa sto ja va di na ma sis 
si fo nas, t. y. van de niu už sem ta ur
vo da lis. Ten – narų erdvė. Ta čiau 
nar dy ti po že mi niuo se van de ny se 
itin pa vo jin ga – yra žuvę ne ma žai 
drąsuo lių.

„Įsi vaiz duo ki te, kad esa te už da
ro je erdvė je ir jei kas nu tin ka, iš kil
ti į pa vir šių nėra jo kių ga li my bių, 
nes ten – ak me ninė sie na. Ma to
mu mas po že mi niuo se van de ny se 
ly gus nu liui – van duo su si drums
čia ir plau ki kaip pie ne“, – pa sa
ko jo Lau ra, ku ri apie nar dymą ur
vuo se dėl per ne lyg di delės ri zi kos 
net ne gal vo ja. Min dau gas kurį lai
ką lankė nar dy mo kur sus, bet, kaip 
pa ts sa ko, ant kab liu ko neuž ki bo.

Ak me ninės bom bos ata ka
Nors Ta mo še vi čiai ti ki na, kad spe
leo lo gi ja pa vo jais ne kve pia, be di
des nių ar ma žes nių nuo ty kių neap
siei na be veik nė vie na ke lionė. Štai 

per pa starąją Lau ros iš vyką vie
na bend ra ke leivė su si laužė mažą
jį ran kos pirštą: mo te ris li po sie
na, nu sly do, griebė si už virvės, o ši 
ap si vy nio jo ir su traiškė kaulą. Lau
ra pri si minė ir at vejį, kai ki ta mo
te ris, būda ma maž daug ki lo metrą 
po že me, su si laužė riešą ir pa de da
ma vyrų iš ur vo li po tris pa ras.

Pa ti Lau ra taip pat neiš vengė bė
dų. „Stovė jo me di de lio šu li nio dug
ne Is pa ni jos kal nuo se. Ir stai ga iš
gir dau, kad iš vir šaus krin ta ak
muo. Puo liau slėptis: į dugną jis bū
tų trenkę sis kaip bom ba. Be sislėp
da ma griu vau ir su si tren kiau kelį. Iš 
pra džių skaudė jo ne smar kiai, todėl 
ur ve šliau žio jau dar ke lias va lan das, 
bet pa skui vos iš jo iš si ropš čiau. Ry
da ma aša ras šlu ba vau link sto vyk los, 
kaip ož ka dar pa skui sa ve kup rinę 
tem piau. O pik čiau sia, kad tas ak
muo taip ir ne nuk ri to – pa ki bo ant 
ur vo at brai los“, – kol ma ma da li jo si 
pri si mi ni mais, ma žo ji Mantė ją ati
džiai stebė jo ir neiš ken tu si rik telė jo: 
„Bet, ma ma, neik tu į tą šu linį!“

Li ku sias die nas Lau rai te ko 
vaikš čio ti pa si rams čiuo jant laz da 
ir į urvų lan das žiūrė ti tik iš to lo. O 
taip varvė jo seilė dar kartą įlįsti – 
kaip tik tą dieną, kai Lau ra pa tyrė 
traumą, spe leo lo gai at ra do nie kie
no dar neiš ban dytą landą.

Sal dus at ra di mo sko nis
„O kaip man pa tin ka ta sal di aki
mir ka, kai pir mo ji įlen di ten, kur ki
ti dar ne bu vo įžengę“, – už sis va jo jo 
mo te ris ir pri si pa ži no, jog spe leo lo
gi jos „vi nis“ būtent ir yra at ra di mo 
sko nis. Ji ne kartą regė jo, kaip pa si
kei čia tą skonį pa jutęs žmo gus.

At radę naują urvą, spe leo lo gai 
jį tiks liai iš ma tuo ja ir nu pie šia po 
 pie riaus la pe, todėl Ta mo še vi čiai  
sa vo aistrą ur vams linkę va din ti ne 
po mėgiu, o dar bu. „Taip, mes daž
nai kar to ja me žodį „dar bas“, nors to 
ir ne reikėtų su pras ti tie sio giai“, –  
šyp so jo si Lau ra.

Mau dynės pur ve
Es te ti ka ir kom for tu spe leo lo gi ja 
ne kve pia nė iš to lo – pur vas, van
duo, šal tis, mai šai su daik tais, ku
riuos pri va lai temp ti. Ar mo te riai 
ne per sun ku?

„Mur dai si ba lo je, bet taip ge rai 
jau tie si... Kar tais ur vuo se būna to
kio mo lio, kad ojo joj. Apie jį sklan
do le gen dos. Pa vyzd žiui, yra to kių 
mo liu pa dengtų tu ne lių, ku rie gi lyn 
leid žia si ko ne 40 laips nių kam pu. Į 
apa čią ga li nu čiuož ti, o ka ba ro tis į 
viršų dar „sma giau“ – rei kia pra si
kas ti laip te lius. Pas ta tai koją – bo
tas pri lim pa, ke li koją – bo tas lie
ka, šiek tiek pa li pi – nu slys ti ten, 
kur buvęs. To kiais at ve jais ne no rint 
pul ti į pa niką, rei kia turė ti links mus 
plau čius“, – pa sa ko jo Lau ra.

Ji pa ste bi, kad būnant po že me 
tar si su sto ja lai kas, iš sik rei pia jo 
po jūtis. At ro do, pra ėjo dvi va lan
dos, o iš tikrųjų – še šios. Po že me 
spe leo lo gai ne ten ka svo rio: drėg
mė ir šal tis pri ver čia or ga nizmą 
su de gin ti daug ka lo rijų. Per dviejų 
trijų sa vai čių eks pe di ciją žmo gus 
ga li ne tek ti 2–5 kg svo rio. „Tai gi 
tai ne blo ga veik la ant svo rio no
rin tiems at si kra ty ti žmonėms“, –  
juokė si mo te ris, ku rios to kie 
rūpes čiai, at ro do, ne kan ki na.

Prak ti kai – bent pusę metų
Vis dėlto sa va ran kiš kai spe leo lo gu 
ne tap si – ne pa kan ka apie tai pa si
skai ty ti in ter ne te ir jau leis tis į ur
vą. Lau ros va do vau ja ma me klu be  
„Ae nig ma“ būsi mie ji spe leo lo gai 
pra kti kuo ja si bent pusę metų. Pa
mo kos pra si de da ru denį. Mo ki niai 
lan ko pa skai tas ir tre ni ruo tes, o pa
va sarį iš si ruo šia į pirmąją ke lionę.

Anks čiau lie tu viai land žio da
vo vien tik po Ru si jos ar Uk rai nos 
ur vus, ta čiau po tru putį at ran da ir 
Va karų Eu ropą. Pa tys Ta mo še vi
čiai ne kartą yra buvę tarp tau tinė
se spe leo logų sto vyk lo se Is pa ni jo je, 
ne tru kus pla nuo ja vyk ti į Es tiją.

Ar spe leo lo gi ja – bran gi? „Vis
kas pri klau so nuo įran gos“, – ti
ki no su tuok ti niai ir skai čia vo, 
kad spe leo lo go dra bu žių ir įran
gos komp lek tas ga li kai nuo ti apie 
2 tūkst. litų. O ke lionės kai na pri
klau so nuo to, į ko kią šalį vyks ta
ma. „Tar ki me, pa sta ro ji ke lionė į 
Ru siją man at si ėjo 1300 litų. Daug 
pi giau vyk ti į Krymą. Pažįs ta me 
žmo nių, ku rie ke liau da mi sa vo 
au to mo bi liu iš si vertė ir su ke liais 
šim tais litų“, – pa sa ko jo Lau ra.

Lie tu vos vardą įam žins  
gi liau sia me pa sau lio ur ve
Lie tu vos spe leo logų klu bo „ae nig ma“ na riai ren gia si pa vo jin gai eks
pe di ci jai „Gi lyn į Žemės centrą“. Rugpjūtį ge riau si ša lies urvų ty rinė
to jai ke ti na leis tis į gi liau sią pa sau ly je Kru be rio urvą, esantį Kau ka ze. 
eks pe di ci ja skir ta Lie tu vos var do pa minė ji mo tūkstant me čiui.
„Ši ke lionė yra ma no gy ve ni mo tiks las ar ba sva jonė, ku rią no riu pa
siek ti su sa vo ko man da. mi si jai ren giamės nuo 2001 m. tai yra di
d žiu lis iššū kis man ir ko man dai, ta čiau ma nau, kad esa me pa jėgūs 
tai pa da ry ti“, – sakė eks pe di ci jos va do vas a.Gu dai tis, ku ris spe leo lo
gi ja už sii ma jau 24 me tus.
Spe leo lo gai ne tik nu si leis į 2191 m il gio ur vo dugną, pri tvir tins Lie
tu vos var do tūkstant me čio minė ji mo ženklą, bet ir pa sieks Lie tu vos 
re kordą, ur ve įrengs van dens ly gio ma ta vi mo įrangą. Šie prie tai sai 
atei ty je pa dės už tik rin ti kitų eks pe di cijų sau gumą.
Kru be rio ur vas – vie nin te lis ur vas pa sau ly je, gi les nis nei 2 km. Lan
da į urvą yra 2256 m virš jūros ly gio. Ur vas yra Va karų Kau ka zo kal
nuo se, Gag ros kal ny ne (ab cha zi jo je), ara bi kos kalnų ma sy ve.
Landą į urvą at ra do Gru zi jos urvų ty rinė to jai 1960 m. ir iš ty rinė jo iki 
„nie kin go“ 95 m gy lio. Praė ju sio am žiaus aš tun to jo de šimt me čio 
pra džio je ur vas bu vo iš tir tas iki 340 m ir bu vo už mirš tas be veik ke tu
ris de šimt me čius. In ten syvūs ur vo ty rinė ji mai pra si dėjo 1999 m., kai 
uk rai nie čiai spe leo lo gai 230 m gy ly je at ra do naują landą, pa siekė 
700 m gylį ir taip pra dėjo naują etapą šio ur vo ty rinė ji mo is to ri jo je.
2008 m. trijų lie tu vių (a.Gu dai čio, Gin tau to Šve do ir Jur gi tos Pe ko
rienės) ir ai rio Step he no mac na ma ros ko man da pri si jungė prie uk
rai nie čių or ga ni zuo ja mos eks pe di ci jos į šį urvą. Per šią eks pe di ciją 
ko man da įrengė ur ve van dens ly gio ma tuok lius ir pa siekė Lie tu vos 
nu si lei di mo į gylį re kordą – ai das, Gin tau tas ir Step he nas nu si lei do 
iki 1810 m.

www.spe leo.lt

Aukš tis:  � Is pa ni jo je ta mo še vi čiai iš bandė ir spe leo lo gi jai gi mi ningą pra mogą –  
lei do si kan jo nu.  as me ni nio ar chy vo nuo tr.

Kliūtis:  � kelią urve speleologams neretai pasto
ja vanduo.

Žavesys:  � „Kaip man pa tin ka ta sal di aki mir ka, kai pir mo ji įlen di ten, kur ki ti 
dar ne bu vo įžengę“, – šypsojosi L.tamoševičė.  Jūratės Rumpienės nuotr.

Lau ra ta mo še vičė: 

te ko su si dur ti su vie na 
rusų spe leo logų po ra. 
Vy ras išė jo į po že minę 
sto vyklą ir kol jo ne bu vo, 
vis kas vy ko skland žiai. 
tik grįžo, žmo na iš kar
to pra dėjo zyz ti: „Lio ša, 
pa dėk! man sun ku!“ Ir 
neuž si čiaupė visą ke lią.
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Valiuta kiekis santykis Valiuta kiekis santykis

Aust ra li jos do le ris AUD 1 1,9939 Ki ni jos jua nių CNY 10 3,6036

Bal ta ru si jos rub lių BYR 1000 0,8730 Lat vi jos la tas LVL 1 4,9520

Če ki jos kro nų CZK 10 1,2894 Len ki jos zlo tų PLN 10 7,6989

Da ni jos kro nų DKK 10 4,6355 Nor ve gi jos kro nų NOK 10 3,8763

DB sva ras ster lin gų GBP 1 4,0344 Ru si jos rub lių RUB 100 7,9621

Es ti jos kro nų EEK 10 2,2067 Šve di jos kro nų SEK 10 3,2008

Eu ras EUR 1 3,4528 Švei ca ri jos fran kas CHF 1 2,2823
Ja po ni jos je nų JPY 100 2,5189 Tur ki jos li ra TRY 1 1,5913

JAV do le ris USD 1 2,4629 Uk rai nos gri vi nų UAH 10 3,2342

Ži no mas eko no mis tas, Niu
jor ko uni ver si te to pro fe so
rius Nou rie lis Rou bi ni ma no, 
kad di de lės eko no mi kos bė dos 
Lat vi ją ga lų ga le pri vers ei ti 
Ar gen ti nos ke liu ir de val vuo ti 
va liu tą. To kią nuo mo nę jis pa
skel bė „The Fi nan cial Ti mes“.

Il gas ir skaus min gas pro ce sas
Ar gen ti na į pa na šią pa dė tį, kaip 
da bar Lat vi ja, bu vo pa te ku si 
2000–2001 m. Tuo me tu Ar gen ti
na taip pat ban dė iš spręs ti proble
mas, ku rias su kė lė smar kus eko
no mi kos nuo smu kis, su maiš tis 
pa sau lio fi nan sų rin ko se, spar čiai 
iš se kę ka pi ta lo srau tai ir di de lis 
už sie nio pre ky bos de fi ci tas.

Lat vi jo je, kaip ir Ar gen ti no
je, Tarp tau ti nis va liu tos fon das 
(TVF) iš pra džių, nors ir ne itin 
no riai, ne prieš ta ra vo vy riau sy bės 
pa stan goms iš lai ky ti sta bi lų va liu
tos kur są. Vis dėl to bu vo aki vaiz
du, jog va liu ta per ver tin ta. Anot 
N.Rou bi ni, kaip ir Ar gen ti no je, 
taip ir Lat vi jo je, de val va ci ja bū ti
na, kad bū tų at kur tas ša lies kon
ku ren cin gu mas. Jei gu jai ne si ryž
ta ma, ta da lau kia il gas ir skaus
min gas ke lias ban dant pri si tai
ky ti prie pa si kei tu sių eko no mi kos 

N.Rou bi ni: Lat vi jos lau kia Ar gen ti nos li ki mas
są ly gų ir spar čiai ma žė jant gy ven
to jų pa ja moms. Ta čiau šis pro ce
sas trun ka il gai ir daž niau siai dar 
la biau pa gi li na nuo smu kį.

Lau kia bank ro tų ban ga
Kaip ir Ar gen ti no je, la to de val
va ci ja tu rė tų skau džių pa da ri nių 
ša lies vi du je. Ne ma ža da lis na
mų ūkių, bend ro vių ir ban kų įsi
pa rei go ji mų yra už sie nio va liu ta, 
o pa sko lų, paim tų už sie nio va liu
ta, ver tė po de val va ci jos ge ro kai 
išaug tų. Va liu tos de val va ci ja grei
čiau siai su kel tų dau gy bę bank ro
tų pri va čia me sek to riu je. Ka dan gi 

ša ly je vei kia ne ma žai Skan di na vų 
ban kų pa da li nių, fi nan si nės sis te
mos šo kas Lat vi jo je, gar saus eko
no mis to nuo mo ne, ga li pa veik ti ir 
jos kai my nes.

Ta čiau de val va ci ja at ro do neiš
ven gia ma, o TVF pro gra ma, ku rio
je nu ma ty ta ap siei ti be jos, iš es
mės yra ydin ga. TVF ir ES ga li dar 
la biau pa di din ti fi nan si nę pa ra mą 
Lat vi jai, bet tai te bus pi ni gų švais
ty mas. N.Rou bi ni įsi ti ki ni mu, kad 
eko no mi kos ro dik liai pa ge rė tų, ši 
Bal ti jos ša lis tu ri dar ge ro kai ap
kar py ti sa vo iš lai das. Tam ga li pri
trūk ti po li ti nės va lios. Be to, to liau 
griež ti na ma mo kes čių po li ti ka tik 
dar la biau pa gi lins da bar ti nę re ce
si ją. To dėl to kia stra te gi ja ap gau
lin ga ir ga li ne duo ti lauk to efek to.

Eu ro ap sau ga
N.Rou bi ni Lat vi jai siū lo to kią išei
tį: de val vuo ti la tą, ne del siant įves
ti eu rą, rest ruk tū ri zuo ti pri va taus 
sek to riaus sko las iš ven giant for
ma laus bank ro to ir pa si telk ti TVF 
iš tek lius ap si sau go ti nuo ša lies 
bank ro to. Nors eko no mis tas pri
pa žįs ta, kad tai ri zi kin ga stra te gi
ja, bet kai ne su vei kia pla nas A, rei
kia kuo grei čiau im tis pla no B. Šio 
žings nio ati dė ji mas tik pa di din tų 

smū gį, ku ris ša lies lau kia po neiš
ven gia mos va liu tos de val va ci jos. 
Rei kia tik ti kė tis, kad iš Ar gen ti
nos pa vyz džio bu vo pa si mo ky ta.

Eu ro įve di mas iš kar to po de
val va ci jos ga lė tų ap sau go ti nuo to
les nio va liu tos svy ra vi mo, nors to
kiu at ve ju į eu ro zo ną tek tų priim ti 
ša lį, ku ri nea ti tin ka for ma lių na
rys tės kri te ri jų. 

Iš gel bės tik ste buk las
Lat vi jos ins ti tu ci jos des pe ra tiš
kai ban do ap si sau go ti, kad ne nu
ver tė tų la tas, kiš da mo si į va liu tos 
rin ką. To kie veiks mai su ma ži na 
ga li my bes vie tos ir už sie nio fi nan
sų ins ti tu ci joms pre kiau ti Lat vi jos 
va liu ta, ta čiau pa di di na spau di mą 
cent ri nio ban ko už sie nio va liu tos 

at sar goms, ku ris jas nau do ja la
tams iš pirk ti.

N.Rou bi ni nuo mo ne, tik ste
buk las ar di džiu lio mas to mo kes čių 
ko rek ci ja, ku ri ne pa gi lins re ce si jos, 
ga li grą žin ti pa si ti kė ji mą Lat vi jos 
na cio na li ne va liu ta ir vė liau leis ti 
eko no mi kai at si gau ti. Ta čiau, anot 
jo, šian dien at ro do, kad va liu tos ir 
fi nan sų kri zė yra neiš ven gia ma. 
Pag rin di nis klau si mas – kaip su
ma žin ti nei gia mą po vei kį ša lies vi
du je ir gre ti mo se ša ly se. Ar gen ti
nos pa tir tis ro do, kad šio spren di
mo vil ki ni mas pri ves prie neiš ven
gia mos griū ties ir di des nių pro ble
mų vi sa me re gio ne.

Pa gal už sie nio spau dą pa ren gė  
And rius Ma tu liaus kas

Nou rie lis Rou bi ni:

TVF ir ES ga li dar la biau 
pa di din ti fi nan si nę pa
ra mą Lat vi jai, bet tai te
bus pi ni gų švais ty mas.
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va kar sa kė R.Da gys ir 
skai čia vo, kad per pus

me tį bū tų ga li ma gau ti pa pil do mai 
600 mln. li tų. Tai pa dė tų ge ro kai 
už lo py ti „Sod ros“ sky les, nes per 
pir mus pen kis šių me tų mė ne sius 
fon do iš lai dos pa ja mas vir ši jo be
veik 900 mln. li tų.

Tie sa, mi nist ro at vi ru mas nė 
kiek ne nu džiu gi no prem je ro And
riaus Ku bi liaus. „Kas kam šau na į 
gal vą, tą ir šne ka. Kaip sa ky da vo 
Pran cū zi jos pre zi den tas Fran çois 
Mit ter rand’as, kas nors pra lei džia 
ge rą pro gą pa ty lė ti“, – sa kė prem
je ras ir su kly do, nes 2003 m. tuo
me tėms ES kan di da tėms to kius 
žo džius pa sa kė Pran cū zi jos pre
zi den tas Jac ques’as Chi ra cas.

A.Ku bi lius ak cen ta vo, kad dėl 
ga lu ti nio spren di mo dar tik bus 
ta ria ma si: „Čia mi nist ras taip 
ma no, bet Vy riau sy bė yra koa li
ci ja. Spren di mų tik rai nė ra jo kių 
priim tų. Ga liu pa sa ky ti pa pras tai 
ir aiš kiai – tik rai kol kas to kių da
ly kų mes ne pla nuo ja me. Kai su
pla nuo si me, tai ir pa skelb si me.“

Dar bo jė ga bran gi
Ar tū ras Čer niaus kas, Lie tu vos 
pro fe si nių są jun gų kon fe de ra ci jos 
pir mi nin kas, iš dien raš čio žur na
lis tų iš gir dęs val džios pla nus, ne
ga lė jo tuo pa ti kė ti: „Pir mą kar tą 
tai gir džiu! Ši ži nia man lyg per

Marš vi si gel bė ti „Sod ros“ biudžeto

Šešėlis:  � ekspertai abejoja, ar padidinus „Sodros“ įmokas bus išgelbėta šalies socialinė sistema.  Tomo Raginos nuo tr.

kū nas iš gied ro dan gaus. Mes ka
te go riš kai prieš to kius siū ly mus. 
Val džia tu ri ieš ko ti ki tų spren di
mų, o ne ei ti leng viau siu ke liu – 
di din ti mo kes čius.“

Jis pik ti no si, kad po li ti kai, 
kal bė da mi apie „Sod ros“ įmo
kas, at ski ria dar buo to jo ir darb
da vio da lis. „Iš tie sų dar buo to jai 
„Sod rai“ mo ka ne 3 pro c., o vi
sus 34 pro c. Darb da vys tik vyk do 
mo kes čių ad mi nist ra vi mo funk
ci ją ir dar buo to jo už dirb tus pi ni
gus per ve da „Sod rai“, tos įmo kos 
ir yra įskai čiuo tos į dar bo už mo
kes čio fon dą“, – kal bė jo A.Čer
niaus kas.

Pro fe si nių są jun gų ly de ris pri
mi nė, kad jau da bar Lie tu vo je dar
bo jė ga yra vie na la biau siai ap
mo kes ti na mų ES. Esą su dė jus vi
sus mo kes čius dar buo to jai vals ty
bei tu ri ati duo ti apie 60 pro c. sa vo 

už dirb tų pi ni gų. Dėl to kių di de lių 
mo kes čių Lie tu va ir ne patrauk li 
in ves tuo to jams.

Dau giau pi ni gų ne su rinks
„Toks pa siū ly mas la bai ža lin gas 
ir trum pa re giš kas. Di des ni mo
kes čiai ne reiš kia, kad jų ir bus su
rink ta dau giau“, – val džios siū ly
mais abe jo ja Lie tu vos lais vo sios 
rin kos ins ti tu to eks per tė Kae ta na 
Leont je va. Šiuo me tu at ly gi ni mai 
jau ma žė ja, o pa di di nus „Sod ros“ 
ta ri fą dar buo to jų pa ja mos dar la
biau su ma žė tų.

Eks per tė skai čia vo, kad pa di di
nus „Sod ros“ įmo ką 3 pro c., gy
ven to jas, gau nan tis vi du ti nį at ly
gi ni mą – 2193 li tus neats kai čius 
mo kes čių, į ran kas gau tų 65 li
tais ma žiau, o 4 pro c. – 88 li tais 
ma žiau. Per dve jus me tus as muo 
ne tek tų 1000 li tų, ta čiau dėl to, 

K.Leont je vos tei gi mu, jo pen si ja 
ne pa di dė tų.

„Ži nia, „Sod ros“ sis te ma nė ra 
drau di mo sis te ma. Žmo gus gau na 
ne tiek, kiek su mo kė jo, o tiek, kiek 
tu ri „Sod ra“ ir kiek ši pa si sko li na. 
Mes siū lo me „Sod ros“ iš mo kas 
pri ly gin ti pa ja moms. Tai gi kiek 
„Sod ra“ su rink tų pi ni gų, tiek ji 
ga lė tų ir iš da ly ti“, – tei gė pa šne
ko vė ir pri pa ži no, kad to kiu at ve ju 
pen si jos ir ki tos so cia li nės iš mo
kos ma žė tų, ta čiau kai eko no mi
ka at si gau tų, „Sod ra“ ga lė tų mo
kė ti dau giau.

Ma žes nė blo gy bė
Lie tu vos ban ko Eko no mi kos de
par ta men to di rek to rius Rai mon
das Kuo dis ne sku ba kri ti kuo ti siū
ly mo di din ti „Sod ros“ įmo kas.

„Ką da ry si. To kia Lie tu vo je si
tua ci ja. Di din ti įmo kas ma žes nė 

blo gy bė, nei ma žin ti pen si jas, ku
rios Lie tu vo je ir taip ne di de lės“, – 
svars tė eko no mis tas.

Jis įsi ti ki nęs, kad di di na mos 
„Sod ros“ įmo kos pri lyg tų nuo 21 
iki 24 pro c. pakeltam gy ven to jų 
pa ja mų mo kes čiui. „Per nai ru de
nį siū liau šio mo kes čio ne ju din ti ir 
pa lik ti 24 pro c. ta ri fą. Ta čiau koa
li ci jos par tne riai ieš ko jo komp ro
mi sų ir pa si rin ko ki tus spren di
mus“, – pri si mi nė R.Kuo dis.

Vis dėl to, jo nuo mo ne, „Sod
ros“ pa dė tis šiuo me tu nė ra to
kia ne pa vy dė ti na, kaip ga li at ro
dy ti iš ša lies, – cent ri nės val džios 
biu dže to de fi ci tas daug di des nis 
nei „Sod ros“. Be to, po li ti kai dar 
tu ri al ter na ty vų, ieš ko da mi so cia
li nės sis te mos gel bė ji mo sce na ri
jaus. Vie na jų – vi sai su stab dy ti 
„Sod ros“ įmo kas į pri va čius pen
si jų fon dus.

     1p.

Rai mon das Kuo dis:

Ką da ry si. To kia Lie tu vo
je si tua ci ja. Di din ti įmo
kas ma žes nė blo gy bė, 
nei ma žin ti pen si jas, ku
rios Lie tu vo je ir taip ne
di de lės.

Per žiū rės mo kes čius

Val dan tie ji svars to siū ly mus 2–3 
punk tais di din ti pri dė ti nės ver tės 
mo kes čio (PVM) ta ri fą, ku ris šiuo 
me tu yra 19 pro c. Tvir ti na ma, kad 
šio mo kes čio pa di di ni mas bū tų ma
žiau siai skaus min gas vers lui.

Koa li ci jo je su ta ri mo šiuo klau si mu 
ieš ko ma dis ku tuo jant dėl to, ko kias 
PVM leng va tas bū tų ga li ma grą žin
ti. Kal ba ma apie leng va ti nius PVM 
ta ri fus šil dy mui, vais tams, vie ša jam 
trans por tui, mai ti ni mo, ap gy ven di ni
mo, ki toms so cia li nėms pa slau goms.

Fi nan sų mi nist ras Al gir das Še me ta 
va kar Sei me per Vy riau sy bės va lan
dą sa kė, kad Vy riau sy bė jau yra pra
dė ju si dis ku si jas dėl 2 mlrd. li tų biu
dže to iš lai dų ir pa ja mų ma ži ni mo.

Šal ti nis: BNS



Bent taip at ro do di de lei da liai 
Ru si jos gy ven to jų. Pa čia drau
giš kiau sia Ru si jai vals ty be ru
sai lai ko Bal ta ru si ją, o tarp ne
drau giš kiau sių mi ni Lie tu vą, 
Gru zi ją, JAV, ro do ge gu žę at lik
tos Ju ri jaus Le va dos ana li ti nio 
cent ro ap klau sos duo me nys.

Di džiau sia Ru si jos drau ge ir są
jun gi nin ke 50 pro c. ap klaus tų jų 
nu ro dė Bal ta ru si ją. 38 pro c. res
pon den tų nu ro dė Ka zachs ta ną, 18 
pro c. – Ki ni ją, 17 pro c. – Vo kie ti
ją, o 15 pro c. – Ar mė ni ją.

Ru si jai prie šiš kiau sių vals ty
bių są ra šo pir mo je vie to je at si dū
rė Gru zi ja, ku rią to kia nu ro dė 62 
pro c. ap klaus tų Ru si jos pi lie čių. Į 
ne drau giš kiau sių vals ty bių pen ke
tu ką taip pat pa te ko JAV (45 pro c.), 
Uk rai na (41 pro c.), Lat vi ja ir Lie tu
va (po 35 pro c.). So cio lo gai pa brė
žia, kad ge gu žę, pa ly gin ti su ko vu, 
ru sų nuo mo nė apie JAV, ES, Uk rai
ną ir Gru zi ją pa blo gė jo, o nuo mo nė 
apie Bal ta ru si ją kiek pa ge rė jo. 

„In ter fax“, BNS inf.

Lie tu va – Ru si jos prie šas

Pasaulio sveikatos organizacija 
paskelbė pasaulinę kiaulių gri
po pandemiją. Nau ji li gos pro
ver žiai už fik suo ti Hon kon ge, 
Aust ra li jo je, Vo kie ti jo je ir Lie
tu vos kai my nė je Len ki jo je.

Len ki jos Vroc la vo mies te kiau
lių gri pu su si rgo pen kia me tis, ku
ris už si krė tė dar že ly je nuo vai kų, 
grį žu sių iš To ron to. 

Tai jau sep tin tas šios li gos at ve
jis Len ki jo je, bet pir mas, kai žmo
gus už si krė tė nuo ki to žmo gaus 
ša lies vi du je.

Dar že lis už da ry tas, vi sus 40 jo 
auk lė ti nių ste bi epi de mio lo gi jos 
spe cia lis tai. Su sir gęs pen kia me
tis, ku rio būk lė ne sun ki, gy do mas 
li go ni nė je.

Vo kie ti jos pa rei gū nai vie no
je Diu sel dor fo mo kyk lo je pa tvir ti
no net 27 už si krė ti mo kiau lių gri
pu at ve jus. Moks lo įstai ga už da
ry ta iki ki tos sa vai tės, o už si krė

Kiauliųgripui–
antraskvėpavimas

tę vai kai lai ko mi ka ran ti no są ly go
mis. Hon kon go vy riau sy bė ket
vir ta die nį nu ro dė dviem sa vai
tėms už da ry ti vi sus vai kų dar
že lius ir pra di nes mo kyk las, kai 
bu vo nu sta ty ta, jog 12 moks
lei vių už si krė tė kiau lių gri pu.

Iš vi so Hon kon ge nu sta ty ta 60 
už si krė ti mo kiau lių gri pu at ve jų.

Aust ra li jo je su si rgu sių kiau lių 
gri pu skai čius šią sa vai tę stai giai 
pa šo ko iki 1,2 tūkst. 

Iš vi so pa sau ly je žmo nių už
si krė ti mo vi ru su at ve jų, apie ku
riuos Pa sau lio svei ka tos or ga ni za
ci jai pra ne šė jau 74 ša lys, skai čius 
pa sie kė 27 737. 141 as muo mi rė.

Pa sau li nė svei ka tos or ga ni za
ci ja ket vir ta die nį ta rė si su gri
po eks per tų ko mi te tu, ku ris re
komendavo skelb ti kiau lių gri po 
pan de mi ją.

AFP, „Reu ters“, BNS inf.

Ita li jos po li ci ja skel bia si išaiš
ki nu si są moks lą, nu kreip
tą prieš Di džio jo aš tuo ne to 
(G 8) vir šū nių su si ti ki mą, ku
ris vyks ki tą mė ne sį. Areš tuo ti 
ma žiau siai še ši žmo nės.

Tre čia die nį suim ti įta ria mie
ji kal ti na mi nu si kals ta mu su si
vie ni ji mu te ro riz mo ir gink lų lai
ky mo tiks lais. Jie pla na vo ata kuo
ti La Ma da le ną Sar di ni jo je, kur iš 
pra džių bu vo pla nuo ja ma su reng
ti lie pos 8–10 d. vyk sian tį su si ti
ki mą. Ta čiau su si ti ki mą per kė lus į 
nuo že mės dre bė ji mo nu ken tė ju sį 
L’Ak vi los mies tą cent ri nė je Ita li jo
je, są moks li nin kai taip pat pa kei tė 
sa vo pla nus ir ren gė iš puo lį ten.

Vie nas suim tų jų yra Lui gi Fal li
co, ku ris aš tun ta ja me de šimt me
ty je bu vo ar ti mas te ro ris tų gru
puo tei „Rau do no sios bri ga dos“ ir 
bu vo kal ti na mas sie kiu at gai vin ti 
gink luo tą ko vą. 

Taip pat pra ne ša ma, kad tarp 
areš tuo tų jų yra Er nes to Mor lac
chi, vie no „Rau do nų jų bri ga dų“ 
įkū rė jų sū nus. 

AFP, BNS inf.

Teroristai 
įkliuvo

Jung ti nė se Vals ti jose – 
ne re gė tas ra sis ti nis iš
puo lis. Pa gy ve nęs bal
tų jų pra na šu mo ša li nin
kas tre čia die nį įsi ver žė 
į JAV esan tį Ho lo kaus to 
me mo ria li nį mu zie jų Va
šing to ne ir ėmė šau dy ti.

88 me tų Ja me sas W.von Brun nas 
tre čia die nį po pie tų atė jo į Ho lo
kaus to me mo ria li nį mu zie jų, ku
ria me tuo me tu bu vo daug žmo
nių, ir pra dė jo šau dy ti. Pir ma ir 
pa sku ti ne už puo li ko au ka ta po 
ap sau gi nin kas Step he nas Ty ro
ne’as Jo ne sas. Juo dao dis vy ras mi
rė nu vež tas į vie tos li go ni nę.

J.W.von Brun ną su stab dy
ti ir nu gink luo ti pa vy ko tik li ku
siems ap sau gos dar buo to jams at
sa kius ug ni mi ir jį su žei dus. Kri ti
nės būk lės šau lys va kar bu vo gy
do mas li go ni nė je.

„Nė ra žo džių mū sų siel var tui 
ir šo kui dėl šių įvy kių iš reikš ti“, – 
sa ko ma mu zie jaus pa reiš ki me. 

JAV pre zi den tas Ba rac kas Oba
ma sa kė, kad bu vo su krės tas ir nu
liū din tas šio in ci den to.

Prie žas tis:  � ar ti mie ji pa sa ko jo, kad iš puo lį Ho lo kaus to mu zie ju je su ren gu sį 88 
me tų an ti se mi tą nea py kan ta žy dams ir juo dao džiams ėdė gy vą kaip koks vė žys. 
 „Reu ters“ nuo tr.

Įholokaustomuziejų–žudyti

„Šis siau bin gas ak tas pri me na 
mums, kad tu ri me iš lik ti bud rūs dėl 
an ti se mi tiz mo ir prie ta rų“, – sa
kė B.Oba ma ir pri dū rė, jog gal vo ja 
apie to „drą saus ap sau gi nin ko, ku
ris bu dė jo šio je <...> at mi ni mo vie
to je“, šei mą ir už ją mel džia si.

Žur na lis to iš si la vi ni mą tu rin tis 
J.W.von Brun nas va di na sa ve pro
fe sio na liu ra šy to ju ir dai li nin ku, 
bet dau gu ma pa žįs ta jo ki tą, juo
dą ją, pu sę.

Vy ras yra ka lė jęs už ban dy mą 
įvyk dy ti iš puo lį Fe de ra li nės at

sar gų sis te mos pa sta te. 1981 m. 
J.W.von Brun nas su pis to le tu ir 
nu pjau ta vamz džiu šau tu vu atė
jo į Fe de ra li nės at sar gų sis te mos 
pa sta tą Va šing to ne, bet ta da au kų 
pa vy ko iš veng ti, nes vie nas ap
sau gi nin kas jį su lai kė ir areš ta vo.

J.W.von Bru nas pa gar sė jęs ir ra
sis ti nė mis sa vo pa žiū ro mis. Sa vo 
tink la raš ty je ne se niai ra šė: „Ame ri
ka yra tre čio jo pa sau lio ra sių są var
ty nas: kvai las, neišp ru sęs, vi siš kai 
žlu gęs.“ Vy ras yra pa ra šęs net kny
gų apie ho lo kaus tą, Adol fą Hit le rį. 
J.W.von Brun nas de šimt me čius da
ly va vo bal tų jų pra na šu mo ša li nin kų 
ju dė ji me, bet 1989 m. išė jęs iš ka lė
ji mo bu vo pa ly gin ti ra mus.

„New York Dai ly News“ ci ta
vo bu vu sią J.W.von Brun no žmo
ną, ku ri sa kė, kad vy ro nea py kan
ta žy dams ir juo dao džiams ėdė jį 
gy vą kaip koks vė žys.

„Jis tik apie tai ir kal bė da vo, – 
pa sa ko jo ji. – Sa ky da vo, kad mirs 
ei da mas pa rei gas. Tai su pras da
vau kaip pa sa ky mą, kad jis tie siog 
ne gu lės ir ne mirs nuo se nat vės, o 
ban dys pa siim ti su sa vi mi kaž kiek 
žmo nių.“

„Reu ters“, AFP, BNS inf.
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Do vi lė Ka ma raus kie nė
d.kamarauskiene@diena.lt

Lie tu vos mo te rų krep ši
nio rink ti nė šį va kar pra
dės Eu ro pos čem pio na to 
ant ro jo eta po ko vas. 
Le mia mų ko vų iš va ka
rė se ko man do je tvy ro jo 
su si kau pi mo nuo tai ka.

Poil sis pa dė jo at si gau ti
Po pir mo jo Eu ro pos čem pio na
to eta po Lie tu vos krep ši nin kės 
tu rė jo dvi die nas poil sio. Tre
čia die nį ko man dai, prieš tai pa
ty ru siai du pra lai mė ji mus pa
sku ti nė mis ma čų se kun dė mis ir 
mi nu tė mis, bu vo  lais va die na.

„Ti kiuo si, poil sis išeis į nau
dą. Šian dien at ro dė, kad žai dė jos 

jau čia si ge rai. Juk vi si su pran ta
me, kad to, kas įvy ko, at gal ne
sug rą žin si. Tu ri me sau go ti tai, 
ką tu ri me ge ro“, – kal bė jo Lie tu
vos rink ti nės vy riau sia sis tre ne ris 
Rū te nis Pau laus kas.

Va kar R.Pau laus ko ir Da lios 
Kur ti nai tie nės auk lė ti nės jau su
ren gė dvi tre ni ruo tes, žiū rė jo 
vaiz do įra šus ir ren gė si pir ma jam 
F gru pės ma čui su Pran cū zi ja.

12 ly gia ver čių žai dė jų
R.Pau laus kas, ste bė da mas Pran
cū zi jos rink ti nės žai di mą, su si
da rė įspū dį, kad ko man da tu ri 12 
ly gia ver čių ir pa ty ru sių žai dė jų, 
tarp ku rių yra dvi ryš kios ly de rės 
– 169 cm ūgio įžai dė ja Ce li ne Du
merc ir 193 cm ūgio vi du rio puo
lė ja Sand ri ne Gru da.

„Tai vi sai ki to kio sti liaus ko
man da nei, tar ki me, Ru si jos. Ta
čiau klau si mas, ku ri iš jų mums 
pa ran kes nė. Mums ge ro kai ma
žiau pa ran kios var žo vės, tu rin
čios stip rias gy nė jas. Bū tent tuo 
pa si žy mi pran cū zės“, – iš sa kė 
sa vo ne ri mą R.Pau laus kas.

To dėl svar biau sia Lie tu vos 

krep ši nin kių už duo tis sie kiant 
per ga lės bus griau ti pran cū zių 
ko man di nį žai di mą.

Trau mos kol kas ne var gi na
Tre čia die nį Lie tu vos krep ši nin kės 
iš Val mie ros per si kė lė į Ry gą. Ko
man dos va do vas Ar vy das Ta ma
šaus kas ne tu rė jo di des nių prie kaiš
tų čem pio na to or ga ni za to riams.

„Vis kas ge rai, ren gia mės ko vai 
su Pran cū zi ja. Ko man do je at mos
fe ra ne blo ga, žai dė jos neat ro do 
la bai nu si mi nu sios. Vi si su pran
ta me, kad rei kia kuo grei čiau pa
mirš ti skau džius pra lai mė ji mus ir 
gal vo ti apie bū si mas rung ty nes“, 
– kal bė jo A.Ta ma šaus kas.

Jo tei gi mu, jo kių nau jų svei ka tos 
pro ble mų žai dė jos ne tu ri, Dai nos 
Stau gai tie nės čiur nos būk lė ne blo
gė ja, to dėl šį va kar su Pran cū zi jos 
rink ti ne vi sos kau sis iš vi sų jė gų.

Lie tu vos rink ti nė F gru pės var
žy bas pra dės ne tu rė da ma įskai ti
nių taš kų. No rint pa tek ti į ket
virt fi na lį, rei kės ma žiau siai dvie jų 
per ga lių. Bir že lio 14 d. mū sų ša
lies krep ši nin kės žais su Bal ta ru
si ja, 16 d. – su Ita li ja.

Ly de rė:  � s.Gru da (dešinėje) – vie na pa vo jin giau sių pran cū zių eki pos žai dė jų. 
                    aFp nuo tr.

Lie tu vos vy rų ran ki nio rink
ti nės vil tys pa tek ti į 2010ųjų 
Eu ro pos čem pio na to fi na lo 
tur ny rą žlu go Uk rai no je.

Tre čia die nį va ka re mū sų ša lies 
ran ki nin kai po dra ma tiš kos ko vos 
Za po ro žė je 23:24 (9:11) pra lai mė jo 
Uk rai nos rink ti nei ir ne be tu ri ga
li my bių ko vo ti dėl ant ro sios vie tos 
sep tin to sios at ran kos gru pė je.

Li kus dviem mi nu tėms iki ant
ro kė li nio pa bai gos dar bu vo ly gu 
21:21, bet vie nu įvar čiu prie ky
je vis bu vę aikš tės šei mi nin kai iš
sau go jo tra pų pra na šu mą.

Lie tu vos ko man dai įvar čius 
pel nė: Vai das Klim čiaus kas 10, 
Au gus tas Straz das 3, Au re li jus 

Sa bo nis, Val das No vic kis ir And
rius Ži ge lis – po 2, Min dau gas 
And riuš ka, Ro ber tas Šve das, Ro
lan das Ber na to nis ir Ai de nas Ma
la šins kas – po 1.

Ki tas rung ty nes Lie tu vos ran
ki nin kai žais šeš ta die nį Ute no
je su Kip ro rink ti ne, prieš ku rią 
yra iš ko vo ję vie nin te lę per ga lę per 
pen ke rias rung ty nes.

Ki to se sep tin to sios at ran kos 
gru pės rung ty nė se Is pa ni ja sve
čiuo se 36:25 nu ga lė jo Kip rą ir iš
ko vo jo ket vir tą ją per ga lę per pen
kis ma čus. Tiek pat lai mė ji mų tu ri 
ir Uk rai nos ran ki nin kai.

VD inf.

Mad ri do „Real“ ne bai sios jo
kios kri zės. Sup lo jęs 68 mln. 
eu rų už bra zi lą Ka ka, da bar 
ka ra liš ka sis Is pa ni jos klu bas 
pa siū lė 93 mln. eurų už por
tu ga lą Cris tia no Ro nal do.

„Los Ga lac ti cos“ pro jek tas – 
per krau tas. Prie „Real“ vai ro su
grį žęs mi li jar die rius Flo ren ti no 
Pe re zas vėl pra dė jo ko lek cio nuo ti 
ge riau sius pla ne tos fut bo li nin kus.

Mad ri do eki pos aist ruo liai dar 
ne spė jo at si kvo šė ti po ge riau sio 
2007 m. pla ne tos fut bo li nin ko Ka
ka įsi gi ji mo, o per ar ti miau sią mė
ne sį į „San tia go Ber na beu“ sta dio
ną at vyks ir iš bra zi lo ge riau sio jo 
ti tu lą per nai pe rė męs C.Ro nal do.

„Real“ C.Ro nal do me džio
jo dve jus pa sta ruo sius me tus, bet 
vi si bu vu sio pre zi den to Ra mo no 
Cal de ro no ban dy mai pri si vi lio ti 
po rtu ga lą bū da vo ne sėk min gi.

„Man ches ter Uni ted“ klu bas 
su lau kė re kor di nio, 93 mln. eu
rų pa siū ly mo už C.Ro nal do. Fut
bo li nin kas dar kar tą iš reiš kė no rą 
pa lik ti ko man dą. Po po kal bių su 
žai dė ju ir jų at sto vais klu bas da vė 
lei di mą žai dė jui pra dė ti de ry bas 
su „Real“ klu bu“, – to kį pra ne ši

mą va kar iš pla ti no „Man ches ter 
Uni ted“ klu bas, 2003 m. už C.Ro
nal do „Por to“ su mo kė jęs 12 mln. 
sva rų ster lin gų.

93 mln. eu rų taps nau ju pla ne tos 
trans fe rų re kor du. Lig šio li nis taip 
pat pri klau sė „Real“ ir F.Pe re zui. 
2001 m. ka ra liš ka sis klu bas už Tu ri
no „Ju ven tus“ žvaigž dę Zi ne di ne‘ą 
Zi da ną su mo kė jo 71 mln. eu rų.

„Nea be jo ju, kad Cris tia no Ro
nal do pui kiai jau sis Mad ri do ko
man do je“, – pa reiš kė F.Pe re zas.

„Real“ pre zi den tas iki bir že
lio 30 d. tu ri su tar ti dėl as me ni
nių su tar ties są ly gų su Por tu ga li
jos su perž vaigž de. Ma no ma, kad 
C.Ro nal do pa teks į ge riau siai ap
mo ka mų pla ne tos žai dė jų tre je tą.

Nors žai dė jų rin ko je jau iš lei do 
dau giau kaip 150 mln. eu rų, „Real“ 
ne ke ti na taip grei tai baig ti va sa ros 
ap si pir ki mą. Kaip ga li mas „Real“ 
tai ki nys įvar di ja mas ir „Va len cia“ 
snai pe ris Da vi das Vil la, ku rio kai
na tu rė tų vir šy ti 30 mln. eu rų.

F.Pe re zas per sa vo rin ki mų 
kam pa ni ją pa ža dė jo nau jiems žai
dė jams iš leis ti apie 300 mln. eu rų.

VD inf.

Eu ro pos čem pio na to  
F gru pės rung ty nės Lie tu va – Pran cū
zi ja šian dien tie sio giai 20.15 val.  
per „Via sat Sport Bal tic“.

TV anonsas

“ Li na Braz dei ky tė
Ka Lė „Co tE D‘opa LE“  
(pran Cū zi ja) žai Dė ja,  
Bu Vu si rinK ti nės Ka pi to nė

Leng va mū siš kėms tik rai ne bus. 
pran cū zės yra la bai stip rios fi ziš
kai, tu ri ga lin gas vi du rio puo lė

jas, ku rios yra jud rios, tech niš kos. žai
di mui di ri guo ja pa ty ru si įžai dė je C.Du
merc, ko man do je ne trūks ta me ti kių. 
tre ne ris ga li rem tis 12 žai dė jų, to dėl 
pran cū zės vi sas 40 min. pa lai ko di
de lę spar tą, žai džia at le tiš ką krep ši nį. 
Kai į pran cū zi jos klu bus at vyks ta žai
dė jos iš ry tų Eu ro pos, vi sos pir mus 
me tus ver kia, kad ne ga li net priar tė
ti prie bau dos aikš te lės. ta čiau pran
cū zes mū sų rink ti nė ga li įveik ti, tik rei
kia la bai ge rai gin tis ir vie nai prieš vie
ną, ir su pa gal ba. puo lant mū sų žai
dė jos tu ri bū ti pa si ren gu sios imp ro vi
za ci joms, nes pran cū zų tre ne riai bū
na la bai ge rai pa ren gę na mų dar bus 
ir vi sas var žo ves iš stu di ja vę iki smulk
me nų. Vi si ži no me, kad Lie tu vos krep
ši nin kės ge riau žai džia su stip rio mis 
prie ši nin kė mis, to dėl vis kas įma no ma. 
te rei kia ti kė ti sa vo jė go mis ir kau tis. 

Lie tu vos fut bo lo A ly go je – 
int ri gos griu vė siai. Vos pra si
dė jus ant ram ra tui aiš ku, kad 
dėl čem pio nų ka rū nos var žy
sis trys sen bu viai.

Vil niaus „Vėt ra“, Pa ne vė žio 
„Ek ra nas“ ir Ma ri jam po lės „Sū
du va“ prieš se zo ną bu vo va di na
mi aiš kiais fa vo ri tais ir kol kas pa
tvir ti na to kį var dą.

Tie sa, tre čia die nį 9ojo tu
ro rung ty nė se ne vi siems fa vo
ri tams pa vy ko su si do ro ti su for
ma liai silp nes nė mis eki po mis. 
Bran gius taš kus ir pir me ny bių 
ly de rės po zi ci ją sa vo sta dio ne 
pra ra do „Vėt ros“ ko man da, su
žai du si re zul ta ty vias ly gią sias 2:2 
su Gargž dų „Ban ga“.

Gargž diš kiai du kar tus pir ma vo 
po Au re li jaus Sta pon kos įvar čių, 
ta čiau „Vėt rai“ abu sy kius pa vy ko 
iš ly gin ti san ty kį. Be je, pir mo ra to 
tar pu sa vio ma čą Klai pė do je „Vėt
ra“ bu vo lai mė ju si net 5:0.

„Prieš ma čą sa kiau, kad „Ban
ga“ bus vi sai ki ta ko man da, nei 
ta da bu vo Klai pė do je. Bet, ma
tyt, daug žai dė jų mū sų ko man do
je pra dė jo per daug ge rai apie sa ve 
gal vo ti“, – ap gai les ta vo „Vėt ros“ 
stra te gas Vir gi ni jus Liub šys.

Jo opo nen tas Val das Iva naus
kas taip pat ne bu vo pa ten kin tas 
ga lu ti niu re zul ta tu. „Pra ra do
me du taš kus. Pra lei do me to kius 
įvar čius, ko kių ne su ma tęs per 
sa vo tre ne rio kar je rą. Ki ta ver

tus, iš ko vo jo me taš ką žais da
mi sve čiuo se su čem pio na to ly
de riu. Tad ne ga li me bū ti la bai 
nu si vy lę“, – pa brė žė „Ban gos“ 
stra te gas.

„Vėt ros“ klup te lė ji mu pa si
nau do jo ar ti miau si per se kio to jai. 
Nau ja ly de re ta po Ma ri jam po lės 
„Sū du va“, na mie per pir mą kė li
nį su si tvar kiu si su ki tu de biu tan
tu „Tau ru“.

Tre čio je vie to je žen gia per
nykš tis čem pio nas „Ek ra nas“, 
na mie 3:0 įvei kęs aut sai de rę Kau
no „LKKATe le de mą“. Pir ma sis 
šių ko man dų tar pu sa vio ma čas 
bu vo pa si bai gęs 1:1.

VD inf.

„Vėtra“praradolyderėspoziciją

Au to rius:  � pir mą jį „Vėt ros“ įvar tį įmu šė pa ty ręs gy nė jas t.Mi kuc kis (gel to
na ap ran ga).          Min dau go ažu ši lio nuo tr.

Tikslas–griautivaržovių
komandinįžaidimą

Rankininkųviltys
žlugoUkrainoje

UžC.Ronaldo–
rekordinėsuma



Karjera

Siūlo darbą
Ieškau anglų kalbos mokytojos dviem – 10 
ir 12 metų – berniukams. Antakalnyje arba 
Žirmūnuose. Tel. 8 610 01 510.

060911 

Naudingi pasiūlymai kiekvienam.  
www.revlon.lt.

 397779

Paslaugos

Statybos ir remonto
Arteziniai gręžiniai, geoterminis šildymas. 
Darbai „nuo A iki Z“ visoje Lietuvoje. Tel. 
8 686 83 265 (Rolandas), 8 616 08 020 
(Linas). www.melkerkita.lt.

 347058

Gaminame kokybiškas metalines 
tvoras. 1 kv. m kaina – nuo 40 Lt. UAB 
„Medimeta“, Metalo g. 7, Vilnius, tel. 
(8 5) 230 6330.

 393818

Statybininkų brigada atlieka visą buto remon-
tą: glaisto, dažo, tapetuoja, kloja plyteles, de-
da parketą ir laminatą. Tel. 8 600 85 529.

 395107

Kvalifikuotos statybininkų brigados at-
lieka: stogo, fasadų, staliaus bei visus 
vidaus remonto darbus. Galime statyti 
nuo pamatų iki visos apdailos. Garantija.  
Tel. 8 674 97 354.

 391312

Skaldome akmenis, iš akmenų mūrijame 
tvoras, terasas, laiptus, židinius, klojame 
grindinius. Atliekame statybos, remonto, 
apdailos darbus. Tel. 8 607 27 916.

 386350

Tinkavimas, GKP montavimas, glaistymas, 
dažymas. www.cesada.lt. Tel. 8 620 52 817, 
e. paštas cesada@cesada.lt.

 374302

Vidaus durys: pušinės, faneruotos, lami-
nuotos. Pigiai. Pristatymas ir montavi-
mas per 3 dienas. www.duryspigiau.lt. 
Tel. 8 652 92 016.

 298728

Parduoda

Nekilnojamąjį turtą
Sodybą ant Čičirio ežero pakrantės Zarasų 
r. Sklypas 76 a, pakrantės 130 m. Naujos 
statybos 2 a. namas, pavėsinė, lieptas. Be 
tarpininkų. Tel. 8 616 84 911.

 397376

Parduodamas 10 arų namų valdos sklypas 
prie Vilniaus, Ukmergės plente, 19 km. Ša-
lia miško, puikūs vaizdai. Kaina tik 39 000 
už sklypą! Tel. 8 614 00 903.

 393984

Kitas prekes

Malkas (beržas – 3 m ilgio). Kaina sutar-
tinė. Atvežimas, iškrovimas nemokamai! 
Tel. 8 687 30 087, 8 611 38 939.

 396897

Perka

Skystą krosnių kurą dideliais kiekiais 
ir jo likučius iki 1,20 Lt už 1 l. Pasiima.  
Tel. 8 670 11 718.

 397766

Nuomoja

Nuomoju poilsinius namelius su visais 
patogumais Molėtuose. Patogi vieta: 
šalia „Skulptūrų parkas“, ežeras, neto-
li miesto centras. Namelyje gali apsi-
stoti 4–6 žmonės. Tel. 8 653 58 201.

090610

PIGIAI išnuomojamos sandėlių patalpos 
(nuo 600 iki 2800 kv. m) Vilniuje, Kirtimų 
g. 59. Yra automobilių ir geležinkelio ram-
pos. Kaina sutartinė. Tel. 8 698 41 118,  
8 682 13 725. Bet kuriuo metu.

 380028

Skubiai išnuomojamas nuosavas namas 
(su baldais ir visa buitine technika) Anta-
kalnyje, Pavilnio parko apsuptyje (nuo 
miesto centro 20 min. pėstute). Kreiptis 
tel. 8 675 33 928.

090525

Kviečia mokytis

Vairavimo mokykla „Draiveris“. A1, A, B, C, 
CE kat. Tel. (8 5) 270 0105, 8 640 26 689. 
www.draiveris.lt. Taikome nuolaidas!

 390335

Įvairūs

Teismo informacija
Pranešame, kad atsakovui Jevgenijui Strons-
kiui yra įteikiamas ieškinio nuorašas ir jo prie-
dai, pranešimas apie atsiliepimo pateikimą 
bei teismo šaukimas apie tai, kad Vilniaus 
miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, 
Vilniuje) iškelta civilinė byla Nr. 2-6974-
574/2009 pagal UAB „Snoro lizingas“ ieški-
nį atsakovui Jevgenijui Stronskiui dėl 1610,03 
Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 962,04 Lt 
delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų 
už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 
iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir by-
linėjimosi išlaidų priteisimo. Procesiniai do-
kumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbi-
mo spaudoje dieną. Atsakovas Jevgenijus 
Stronskis per 14 dienų nuo pranešimo paskel-
bimo spaudoje dienos privalo pateikti teis-
mui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 
111, 113, 142 straipsnių reikalavimus. Nepa-
teikus atsiliepimo, teismas turi teisę atsisa-
kyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo 
būti pateikti atsiliepime į ieškinį ir, esant ieš-
kovo prašymui, įstatyme numatytais atvejais, 
priimti sprendimą už akių.

 399485

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės 
teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje, 109 salė) 
yra gautas ieškovo UAB „General financing“ 
ieškinys atsakovui Vadimui Jonikui dėl sko-
los priteisimo. Preziumuojama, kad atsako-
vui Vadimui Jonikui yra įteikiamas ieškinio 
nuorašas, ieškinį pagrindžiančių rašytinių 
įrodymų nuorašai bei teismo pranešimas 
apie atsiliepimo pateikimą ir informuoja-
ma, kad jeigu atsakovas be pateisinamos 
priežasties per 14 dienų nepateiks atsiliepi-
mo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieš-
kovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

 398746

Šiaulių miesto apylinkės teisme Vilniaus g. 
247, Šiauliai, 2009 07 08, 8.30 val. teis-
mo posėdyje bus nagrinėjama civilinė by-
la pagal ieškovo UAB „Toi toi sanitarinės 
sistemos“ ieškinį atsakovui UAB „Dekoci-
ti“, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, 
Vilnius, dėl skolos priteisimo. Atsakovui nu-
statomas 14 dienų terminas nuo praneši-
mo paskelbimo spaudoje dienos pateikti 
atsiliepimą. Atsiliepimas turi atitikti CPK 
111 str. ir 142 str. 2 d. reikalavimus, taip pat 
nurodyta: sutinkama ar ne su pareikštu 
ieškiniu, nesutikimo motyvai, įrodymai, ku-
riais grindžiami nesutikimo motyvai ir kt. 
Pareiga pateikti atsiliepimą reglamentuo-
ta CPK 226 str., o atsiliepimo nepateikimo 
pasekmė yra numatyta CPK 142 str. 3 d., 
pagal kurią teismui yra suteikta teisė atsi-
sakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie 
galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį ir 
esant ieškovo prašymui, teismas gali pri-
imti sprendimą už akių.

 398630

Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 
79A, Vilnius) teisėjas A.Žiedelis iškėlė civi-
linę bylą pagal ieškovo UAB „General Fi-
nancing“ ieškinį atsakovui Mariui Ribokui 
dėl 5262,76 litų skolos ir delspinigių pritei-
simo. Atsakovas Marius Ribokas per 20 die-
nų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje 
dienos privalo pateikti  atsiliepimą į ieški-
nį. Jei atsakovas per nustatytą terminą ne-
pateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi 
teisę priimti sprendimą už akių.

 399494

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme ( Lais-
vės pr. 79A, Vilnius ) iškelta civilinė byla 
Nr. 2-4355-728/2009 pagal ieškovo UAB 
„General Financing“, į. k. 300515252, ieš-
kinį atsakovui Remigijui Gumbiui dėl 
21 725,86 Lt skolos, 1179,60 Lt delspini-
gių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos 
iškėlimo teisme iki teismo sprendimo vi-
siško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų pri-
teisimo. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 
šio pranešimo paskelbimo spaudoje die-
nos atsakovas Remigijus Gumbis privalo 
pateikti teismui ( teisėjai R.Eltermanienei) 
atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-
114 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Proce-
sinis dokumentas laikomas įteiktu prane-
šimo paskelbimo spaudoje dieną. Nuro-
dytu terminu atsiliepimo nepateikus, teis-
mas, remdamasis LR CPK 142 str. 4., gali 
priimti sprendimą už akių.

 398075

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, Vilniuje) yra priimtas UAB „Megra-
me“ ieškinys atsakovui Kastyčiui Vaitiekū-
nui dėl 3390 Lt skolos, 122,04 Lt delspini-
gių, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėji-
mosi išlaidų priteisimo. Šiuo skelbimu at-
sakovui Kastyčiui Vaitiekūnui yra įteikiamas 
ieškinio nuorašas, jį pagrindžiančių rašyti-
nių įrodymų nuorašai bei teismo praneši-
mas apie atsiliepimo pateikimą ir infor-
muojama, kad atsakovui be pateisinamos 
priežasties per 20 dienų nepateikus atsi-
liepimo į ieškinį, teismas turi teisę, ieško-
vo prašymu, priimti sprendimą už akių.

 399534

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla pagal 
ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ (į. k. 
300115639) ieškinį atsakovui Donatui Dik-
šiui dėl 197,06 Lt skolos priteisimo. Atsako-
vas per 14 dienų nuo šio pranešimo paskel-
bimo dienos privalo pareikšti atsiliepimą į 
ieškinį ir jį pateikti teismui. Jei atsakovas 
be pateisinamos priežasties per nustatytą 
terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, 
teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, 
priimti sprendimą už akių.

 399394

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla Nr. 
2-9394-129/2009 pagal ieškovo UAB „Bi-
tė Lietuva“ ieškinį atsakovei Jelenai Pach-
murinai dėl skolos išieškojimo. Ne vėliau 
kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo pa-
skelbimo spaudoje dienos atsakovė priva-
lo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, ati-
tinkantį LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. reika-
lavimus. Per nustatytą terminą atsakovei 
be pateisinamos priežasties nepateikus at-
siliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priim-
ti sprendimą už akių.

 399529

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lietuva“ 
ieškinį atsakovei Gražinai Dittmar dėl 
828,56 Lt įsiskolinimo už telekomunikacijų 
paslaugas, baudos 5 proc. dydžio metinių 
palūkanų ir 93 Lt bylinėjimosi išlaidų pritei-
simo. Atsakovė privalo per 20 dienų nuo 
paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieš-
kinį. Atsiliepimo nepateikus, teismas turės 
teisę priimti sprendimą už akių.

 399526

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lie-
tuva“ ieškinį atsakovei Jolantai Bekiš dėl 
468,04 Lt įsiskolinimo už telekomunikaci-
jų paslaugas, baudos 5 proc. dydžio meti-
nių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos 
iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiš-
ko įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisi-
mo. Atsakovė privalo per 20 dienų nuo pa-
skelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieš-
kinį. Atsiliepimo nepateikus, teismas turės 
teisę priimti sprendimą už akių.

 399531

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lietuva“ 
ieškinį atsakovei Skirmutei Pročkienei dėl 
443,58 Lt įsiskolinimo už telekomunikacijų 
paslaugas, baudos 5 proc. dydžio metinių 
palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškė-
limo teisme iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Atsakovė privalo per 20 dienų nuo paskel-
bimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. 
Atsiliepimo nepateikus, teismas turės teisę 
priimti sprendimą už akių.

 399532

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lie-
tuva“ ieškinį atsakovui Aleksandr Pushkin 
dėl 255 Lt įsiskolinimo už telekomunikaci-
jų paslaugas, baudos 5 proc. dydžio meti-
nių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos 
iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiš-
ko įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisi-
mo. Atsakovas privalo per 20 dienų nuo 
paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškinį. Atsiliepimo nepateikus, teismas tu-
rės teisę priimti sprendimą už akių.

 399528

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lietuva“ 
ieškinį atsakovui Sigitui Žandauskui dėl 
1607,30 Lt įsiskolinimo už telekomunikacijų 
paslaugas, baudos 5 proc. dydžio metinių 
palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškė-
limo teisme iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Atsakovas privalo per 20 dienų nuo paskel-
bimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. 
Atsiliepimo nepateikus, teismas turės teisę 
priimti sprendimą už akių.

 399530

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lie-
tuva“ ieškinį atsakovui Vladui Jankauskui 

dėl 1 380 Lt įsiskolinimo už telekomunika-
cijų paslaugas, baudos 5 proc. dydžio me-
tinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos 
iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiš-
ko įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisi-
mo. Atsakovas privalo per 20 dienų nuo 
paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškinį. Atsiliepimo nepateikus, teismas tu-
rės teisę priimti sprendimą už akių.

 399525

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) priėmė UAB „Bitė Lietuva“ 
ieškinį atsakovui Andrejui Jermakovui dėl 
504,33 Lt įsiskolinimo už telekomunikacijų 
paslaugas, baudos 5 proc. dydžio metinių 
palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškė-
limo teisme iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Atsakovas privalo per 20 dienų nuo paskel-
bimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. 
Atsiliepimo nepateikus, teismas turės teisę 
priimti sprendimą už akių.

 399533

Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, LT-01502 Vilnius) 2009 05 04 iš-
kelta civilinė byla Nr. 2-8811-545/2009 pa-
gal ieškovo Nordea Bank Finland Plc ieški-
nį atsakovui Anai Petkevičienei, kurios gy-
venamoji vieta nurodyta Čiobiškio g. 45, 
Vilnius, dėl 38699,15 Lt skolos, 16 proc. me-
tinių palūkanų, skaičiuotinų nuo panaudo-
to ir negrąžinto kredito bei nuo nesumo-
kėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu su-
mos, bylinėjimosi išlaidų. Teismas viešo 
paskelbimo būdu įteikia atsakovui Anai 
Petkevičienei šiuos procesinius dokumen-
tus: ieškinio nuorašą su priedais ir teismo 
pranešimą. Atsakovas per 14 dienų privalo 
pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu 
atsakovas be pateisinamų priežasčių per 

nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsi-
liepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti 
sprendimą už akių. Procesiniai dokumen-
tai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo 
spaudoje dieną.

 398377

Vilniaus rajono apylinkės teisme (Vilnius, 
Kalvarijų 28) priimtas ieškovo Renato Mi-
liaus ieškinys atsakovui Ryčardui Mikoniui 
dėl 4 420 Lt nuostolių priteisimo. Atsakovui 
Ryčardui Mikoniui yra nustatytas 14 dienų 
terminas nuo teismo pranešimo įteikimo 
dienos pateikti atsiliepimą į pareikštą ieški-
nį. Atsiliepimas turi atitikti LR CPK 111-114 str. 
reikalavimus. Parengiamasis posėdis vyks 
2009 m. liepos 7 d. 10 val. Vilniaus rajono 
apylinkės teisme (Vilnius, Kalvarijų 28, 14 
kab.). Jeigu atsakovas per teismo nustatytą 
terminą be pateisinamos priežasties nepa-
teiks atsiliepimo į ieškinį ir neatvyks į paren-
giamąjį posėdį, teismas ieškovo prašymu 
gali priimti sprendimą už akių. Teismo pro-
cesiniai dokumentai laikomi įteiktais prane-
šimo paskelbimo spaudoje dieną.

 399214

Kita
INFORMACIJA APIE PROJEKTAVIMO PRA-
DŽIĄ.Informuojame, kad projektuojamas 
prekybos paskirties pastatas S.Batoro g. 
43, Vilniuje. Teritorijų planavimo doku-
mento patvirtinimo aktas Nr. (100)-11.81-
174.2008-05-09. Projektavimo pradžia 
09 01 09, pabaiga 09 06 30. Projekto ren-
gėjas UAB „ARCHARTELĖ“ ir partneriai 
(Klaipėdos g. 1/16, Vilnius, tel. 262 44 53). 
Projekto vadovas Henrikas Štaudė. Su pro-
jektu galima susipažinti Klaipėdos 1/16 pa-
talpose 8.30–17.30 val.

 399589

Konsultacinė įmonė UAB „Sabelija“, teikianti verslo 
konsultacijų paslaugas, kurių pagrindą sudaro kon-
sultacijos darbų saugos srityje, kviečia Tave prisi-
jungti prie mūsų kolektyvo Vilniuje. 

Ieškome 

Darbų saugos specialisto, 
Darbų saugos specialisto padėjėjo.
Darbo aprašymas:  konsultuoja įmones darbų saugos klausimais
Reikalavimai:  aukštasis/aukstesnysis išsilavinimas, vairuotojo pažymėji-

mas, komunikabilumas, savarankiškumas.

Kompanija siūlo įdomų darbą draugiškame kolektyve, nuolatines mokymosi ir 
tobulėjimo galimybes, socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą. 

Gyvenimo aprašymą, nurodant pageidaujamas pareigas, siųskite iki birželio 
15 d. el.paštu: personalas@darbusauga.lt. Peržiūrėję gyvenimo aprašymus, 
informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 
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Renginiai

Koncertai

Kinas

Teatras

Festivaliai

Muzikos ir meno festivalis 
„Be2gether“

NORVILIŠKIŲ PILIS
Šalčininkų r.

Birželio 12–14 d. – Koncertuos: „Gogol 
Bordello“ (JAV), „Clawfinger“ (Švedi-
ja), „Polarkreis 18“ (Švedija), „Touch 
and Go“ (Didžioji Britanija), Roni Size 
& MC Dinamite (Didžioji Britanija), 
„Lyapis Trubetskoy“ (Baltarusija), 
„Airija“, Marijonas Mikutavičius, 
Jurga Šeduikytė, „Dilated Poeople“ 
(JAV), „Technotronic“ (Belgija), „G&G 
Sindikatas“, SEL, „Sweet Vandals“ 
(Ispanija), „TV OFF“ (Suomija), „Milo-
opa“ (Lenkija), „Snake&Jets Amazing 
Bullet Band“ (Danija), „Neverstore“ 
(Švedija), „Delorean“ (Ispanija), 
„Bedwetters“ (Estija), „Chubgin&The 
Strap – on Faggots’s“ (Estija), „Black 
Diamond Bay“ (Didžioji Britanija), 
„L.Stad“ (Lenkija), K984 (Lietuva), 
„The Toobes“ (Baltarusija), „Jam Jam“ 
(Lietuva), „The Colours of Burbles“ 
(Lietuva), Migloko (Lietuva), „Amenu 
Broliai“, Golden Parazyth (Lietuva), 
Mario Basanov&Vidis feat. Jazzu 
(Lietuva), „Few Nolder (Lietuva), „The 
Sneekers“ (Lietuva), Matas („Exem“), 
„Metal on Metal“ (Lietuva), „Freaks on 
Floor“ (Lietuva).

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
Ozo g. 25

„Pagirios Las Vegase“ (komedija, JAV) 
– Premjera. Iki 18 d. 11.20, 14, 16.30, 
19, 21.30 val.
„Įkalinta pragare“ (siaubo trileris, 
JAV) – Premjera. Iki 18 d. 11.40, 14.20, 
16.45, 19.20, 21.40 val.
„Piršlybos“ (romantinė komedija, JAV) 
– COSMO VIP seansas. 16 d. 19.10 val.
„Terminatorius: išsigelbėjimas“ 
(veiksmo drama, JAV) – Iki 18 d. 
10.40, 13.10, 16, 18.30 (16 d. seansas 
nevyks), 21.10 val.
„Gatvės vaikis“ (veiksmo drama, JAV) – 
Iki 18 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21 val.
„Poniutė kaime“ (romantinė komedi-
ja, JAV) – Iki 18 d. 12.30, 15.10, 18.15, 
20.40 val.
„Mergišiaus praeities vaiduokliai“ 
(romantinė komedija, JAV) – Iki 18 d. 
15.30, 17.40, 19.50, 21.50 val.
„Naktis muziejuje 2“ (komedija, JAV) – 
Iki 18 d. 12, 14.40, 17.20, 20 val.
„Angelai ir demonai“ (mistinė drama, 
JAV) – Iki 18 d. 13.45, 17, 20.20 val.
„Monstrai prieš ateivius“ (animacinis 
filmas, JAV) – Iki 18 d. 10.20, 12.50 val.
Specialūs kino seansai vaikams
„Ledynmetis 2“ (animacinė nuotykių 
komedija šeimai, lietuviškai, JAV) – Iki 
18 d. 10.50 val.
„Despero nuotykiai“ (animacinė nuo-
tykių komedija, lietuviškai, JAV) – Iki 
18 d. 10.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
Savanorių pr. 7

„Jonas Brothers“ koncertas trimatėje 
erdvėje – Premjera. Iki 18 d. 11, 13.10, 
17.30, 19, 21.30 val.
„Pagirios Las Vegase“ (komedija, JAV) 
– Premjera. Iki 18 d. 11, 13.20, 15.50, 
18.20, 20.50 val.
„Įkalinta pragare“ (siaubo trileris, 
JAV) – Premjera. Iki 18 d. 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 22 val.
„Piršlybos“ (romantinė komedija, JAV) 
– COSMO VIP seansas. 16 d. 21.30 val.
„Terminatorius: išsigelbėjimas“ 
(veiksmo drama, JAV) – Iki 18 d. 11.20, 
13.40, 18.40, 19.30, 21.10, 22 val.
„Poniutė kaime“ (romantinė komedija, 
JAV) – Iki 18 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val.
„Mergišiaus praeities vaiduokliai“ 
(romantinė komedija, JAV) – Iki 18 d. 
13.30, 15.50, 18.20, 20.40 val.
„Angelai ir demonai“ (mistinė drama, 
JAV) – Iki 18 d. 11.40, 14.50, 18, 21 val.
„Gatvės vaikis“ (veiksmo drama, JAV) 
– Iki 18 d. 12, 16.50, 21.40 val. (16 d. 
seansas nevyks).

„Naktis muziejuje 2“ (komedija, 
JAV) – Iki 18 d. 14.20, 19.10 val. (17 d. 
seansas nevyks).
„Koralaina ir slaptas pasaulis“ (3D, 
animacinis filmas šeimai, JAV) – Iki 
18 d. 11.30, 16.30 val.
„Monstrai prieš ateivius“ (animacinis 
filmas, JAV) – Iki 18 d. 14 val.
„Namai“ (dokumentinis filmas, Pran-
cūzija) – Iki 18 d. 16.10 val.
Specialūs kino seansai vaikams
„Despero nuotykiai“ (animacinė nuo-
tykių komedija, lietuviškai, JAV) – Iki 
18 d. 11.20 val.
„La Troškinys“ (animacinė komedija 
šeimai, lietuviškai, JAV) – Iki 18 d. 
10.50 val.

KINO CENTRAS „SKALVIJA“
A.Goštauto g. 2/15

„Delta“ (drama, Vengrija, Vokietija) – 
12 d. 17.10 val., 13 d. 20.50 val., 
14 d. 18.30 val., 15 d. 21.20 val., 16 d. 
19 val., 17 d. 21 val., 18 d. 20.20 val.

„Berniukas dryžuota pižama“ (drama, 
Didžioji Britanija) – 12 d. 21 val., 13 d. 
18.50 val., 14 d. 16.30 val.

Aktorės Meryl Streep moterys
„Abejonė“ (drama, JAV) – 12 d. 19 val.
„ARTscape“ filmų programa
„Jela“ (drama, Vokietija) – 13 d. 17 val.
Kino klasikos vakarai
„Skrydis virš gegutės lizdo“ (drama, 
JAV) – 14 d. 20.30 val.

VALSTYBINIS JAUNIMO 
TEATRAS
Arklių g. 5, tel. (8 5) 261 6126,  
www.jaunimoteatras.lt

Birželio 12 d. 17 val. – Pagal 
W.Shakespeare‘o pjeses „Šekspyriada“. 
Rež. G.Varnas.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60, tel. (8 5) 242 4585,  
www.keistuoliai.lt

Birželio 12 d. 19 val. – Muzikinis 
spektaklis suaugusiems „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis.
Birželio 14 d. 12 val. – Mažojoje 
scenoje. Premjera. Muzikinis spektaklis 
vaikams „Interviu su šlykštukais“. 
Rež. A.Sunklodaitė.

RAGANIUKĖS TEATRAS
S.Stanevičiaus g. 24, tel. (8 677) 19 812,  
www.raganiuke.lt

Birželio 13 d. 12 val. – „Princesė ir 
nykštukas“.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5, tel. (8 5) 262 8678, www.teatraslele.lt

Mažoji salė
Birželio 13 d. 12 val. – „Muzikinė 
dėžutė“.

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMAI
Vilniaus g. 6/16

Birželio 12 d. 18 val. – Koncertuoja 
N.Osipovo Rusijos nacionalinis akade-
minis liaudies instrumentų orkestras.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
Didžioji g. 34

Birželio 12 d. 18.30 val. – Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės moterų voka-
linio ansamblio „Guostė“ ir vyrų choro 
„Gruppo Polifonico Claudio Montever-
di“ (Italija) koncertas.

„AULA BLUES CLUB“
Pilies g. 11

Birželio 12 d. 20 val. – Julijos Ritčik ir 
„4Fun“ koncertas.
Birželio 13 d. 20 val. – Koncertas 
visai šeimai „Dainuojamosios poe-
zijos vakarai Tau“. G.Ambrazevičius, 
Š.Černiauskas ir Zoraza (Elena Ščerba).

„HELIOS“
Didžioji g. 28

Birželio 12 d. 22 val. – Vaido Baumilos 
koncertas.

ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIA
Vilniaus g. 30

Birželio 13 d. 19 val. – Koncertas „Tai 
dainuos vyrų širdys“. Dalyvauja: Lundo 
universiteto vyrų choras (Švedija), 
Vilniaus mokytojų namų „Ąžuoliuko“ 
vyrų choras. Dirigentai T.Caplinas, 
V.Miškinis.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39

Birželio 13 d. 20 val. – Grupės „El 
Fuego“ koncertas.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39

Birželio 12 d. – IV Senjorų dainų šventė 
„Mes vėl kartu“:
15 val. – Šventės pradžia V.Kudirkos 
aikštėje prie V.Kudirkos paminklo.
15.30 val. – Choristų eitynės iš 
V.Kudirkos aikštės į Vilniaus mokytojų 
namų kiemelį Vilniaus gatve.
17 val. – Dainų šventė Vilniaus 
mokytojų namų kiemelyje. Dalyvaus: 
Vilniaus mokytojų namų mišrus choras 
„Versmė“, Politinių kalinių ir tremtinių 
choras, Taurakalnio kultūros centro 
mišrus choras „Ainiai“, Vilniaus m. 
mišrus choras „Indraja“ , Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčios senjorų choras 
„Ave vertum“, Lazdynų bendruome-
nės klubo „Lazdynų senjorai“ mišrus 
choras, Pensininkų bendrijos „Bočiai“ 
vokalinis ansamblis, Antakalnio 
bendruomenės mišrus senjorų choras, 
Elektrėnų kultūros centro mišrus choras 
„Sidabrinė gija“, Kėdainių kultūros 
centro tremtinių choras „Diemedis“, 
Utenos miesto mišrus choras „Ainiai“, 
Vievio kultūros centro senjorų mišrus 
choras, Kauno tremtinių choras „Ilge-
sys“, folkloro ansamblis „Rasoda“.
Birželio 12 d. 21 val. – Kiemelyje. Gyvos 
muzikos koncertas.

Debiutų festivalis „Tylos!“

„MENŲ SPAUSTUVĖ“
Šiltadaržio g. 6, tel. (8 5) 204 0832,  
www.menuspaustuve.lt

Birželio 13 d. 16 val. – Juodojoje salėje. 
„Medėjos vaikai“. Rež. A.Gluskinas.
Birželio 13 d. 19 val. – Kišeninėje 
salėje. „Vakaras su knyga“ pagal 
M.Bulgakovo romaną „Meistras ir 
Margarita“. Rež. V.Bareikis.

Vilniaus operos festivalis 2009 

LIETUVOS RUSŲ  
DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13

Birželio 12 d. 18.30 val. – Kauno 
valstybinio muzikinio teatro gastrolės. 
G.Kuprevičiaus „Karalienė Bona“. 
3 veiksmų opera. Dirigentas V.Visockis.

6.00  Labas rytas. 
9.00  „Kelno kriminalinė policija“ (N-7).
10.00  „Makleodo dukterys“.
11.00  Akiračiai. 
12.00  Talentų ringas (k).
13.45  Klausimėlis (k).
14.00  „Neskubėk gyventi“ (5). 
14.30  „Vidury vandenyno“. 
15.00  „Likimo valsas“. 
15.30  LTV popietė. 
16.30  „Makleodo dukterys“.
17.30  „Kelno kriminalinė policija“.
18.30  Šiandien (su vertimu į gestų k.). 
18.52  Sportas. Orai. 
19.00  Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.25  Loterija „Perlas“. 
20.30  Panorama. Verslas. Kultūra. 
21.00  Sportas. Orai. 
21.10  Lietuvos šokių dešimtuko  

gražiausios akimirkos.
21.59  Per pertrauką – Loterija „Perlas“.  
23.20  Komiškas vesternas „Semas  

Viskis“ (JAV, 1969 m.) (N-7).

5.55  Dienos programa. 
6.00  „Priesaika“.
7.00  „Samurajai X“.
7.25  „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.50  Lolita. Be kompleksų (N-7). 
8.50  „Laukinukė“.
9.50  Super Kakadu (N-7) (k). 
10.35  Neįtikėtini italų nuotykiai Lietuvoje. 

Dalyvauja legendiniai atlikėjai: Matia 
Bazar, Umberto Tozzi ir Albano bei 
populiariausios Lietuvos popmuzikos 
žvaigždės (k).

12.35  „Nekviesta meilė 4“.
13.05  „Blogas šuo“.
13.35  „Šinzas“. 
14.05  „Benas Tenas“. 
14.35  „Fantastiškas ketvertas“. 
15.00  Vaikų „Warner Bros.“   

„Tomas ir Džeris“. 
15.30  „Amžinai tavo“.
16.30  „Uždrausti jausmai“.
17.30  „Meilė ir kerštas“.
18.35  Susitikime virtuvėje. 
18.45  Žinios. Sportas. Orai.
19.10  „Slavianski bazar“.   

Koncerto svečiai: V.Leontjevas, 
S.Rotaru, Merūnas, Evelina,  
Verka Serdiučka, P.Kaas ir kiti.

20.10 Animacinis filmas „Kelias į  
Eldoradą“ (JAV, 2000 m.).

21.50  Fantastinis trileris „Karys“. 
(D.Britanija, JAV, 1998 m.) (N-14). 

23.50  Drama „Mizerė“   
(JAV, 1990 m.) (N-14). 

6.40  Teleparduotuvė.
6.55  „Kempiniukas“ (k).
7.25  „Simpsonai“ (N-7) (k).
7.55  „Bjaurusis ančiukas“.
8.55  „Meilės sūkuryje“.
10.00  „Moterys meluoja geriau“.
11.00  „Dosono įlanka“.
13.05  „Malkolmas vidurinysis“.
13.35  „Alergija monstrams“.
14.05  „Geniuko Vudžio šou“.
14.35  „Kempiniukas“.
15.05  „Simpsonai“ (N-7).
15.35  „Naivuolė“.
16.40  „Maištingoji siela“ (N-7).
17.40  „Grožio namai“.
18.45  TV3 žinios, kriminalai.
19.00  TV3 sportas, orai. 
19.10  Paparacai (N-7).
20.10  Didysis penktadienio   

filmas. Animacinis f.   
„Lobių planeta“ (JAV, 2002 m.).

22.10  Komedija „Persirenginėjimo 
meistras“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 

23.45  Komedija „Iš meilės pinigams“  
(JAV, 2002 m.) (N-14).

1.25  „Telejazz“ (N-14).

6.30  Televitrina. 
6.50  Tauro ragas (k).
7.20  „Džesė. Bjaurusis   

ančiukas iš Indijos“ (k).
8.10  „Kapitonas Malas“ (k).
8.40  „Vaiduoklių istorijos“ (k).
9.05  „Asgardo kovotojai“ (N-7) (k).
10.00  „Mentai. Žmogžudysčių   

skyrius II“ (N-7) (k). 
11.05  Melodrama „Ilgesio šalis“.  

Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. 
(Vokietija, 2006 m.) (N-7) (k). 

12.45  Juokingiausi žmonės ir gyvūnai (k).
13.15  „Gelbėtojai – 112“ (N-7) (k).
13.45  „Šnipų žaidimai“ (N-7) (k).
14.50  „Džesė. Bjaurusis   

ančiukas iš Indijos“.
15.45  „Kapitonas Malas“.
16.15  „Vaiduoklių istorijos“.

16.40  „Asgardo kovotojai“ (9) (N-7).
17.45  Juokingiausi žmonės ir gyvūnai.
18.15  „Gelbėtojai – 112“ (N-7).
18.45  „Smogiamoji jėga V“   

(4) (N-7).
20.00  Žinios. Kriminalai. 
20.16  Sportas. Orai. 
20.20  Ratu.
20.30  „Ekstremalūs pokštai“ (2). 
21.00  „Amerikos talentai II“ (4).
22.45  „O trečias?..“    

(JAV, 2007 m.) (N-7).
23.15  Drama „Kraujo skonis“ (Prancūzija, 

Italija, 2004 m.) (N-14). 
1.05–6.00 „Bamba“ (S).

14.05  Dainų dainelė 2008.
14.50  Gero ūpo! (k).
16.25  Dok. f. „Baras“ (2009 m.) (k).
17.15  „Afrika. Lt“ (2) (k).
18.00  Keliaukim!
18.25  Popietė su Algimantu Čekuoliu.
18.50  Gyvenimo ratu.
19.25  LTV aukso fondas.   

„Čia mūsų namai“   
(2) (1989 m.).

20.35  Pasaulio dokumentika.   
„Mes – europiečiai“.

21.30  Panorama. Verslas. Kultūra.
22.01  Sportas. Orai.
22.10  Komedija „Mano buvusios šmėkla“ 

(Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 

9.45  Teleparduotuvė.
10.00  „Topmodeliai“ (N-7).
11.00, 17.00 „Heraklis. Legendinės 

kelionės“.
12.00, 18.00 „Žvaigždžių   

vartai SG-1“ (N-7).
13.00  „Kobra 11“.
14.00 „Biuras“.
15.00  „Amerikos dievaitis“.
16.30  „Holivudo užkulisiai“.
19.00  „Kobra 11“.
20.00 „Biuras“.
21.00  „CSI kriminalistai“ (N-14).
22.00  „Norite tikėkite, norite –   

ne!“ (N-14). 
23.00  „Hafas“ (N-14).
0.10  „Kompromituojančios situacijos“ (S).
0.40  „Plikšių juokeliai“ (N-14).

8.00  „Nuotakos siaubūnės“.
9.00  „Katinas ir kanarėlė“.
9.25  „Vėžliukai nindzės“.
9.50  „Galingasis šuo Kriptas“.
10.15  „Vyrai juodais drabužiais“.
10.40  „Megas, XL robotas“.
11.05  „Šegis ir Skūbis Dū“ (3). 
11.30  „Samurajai X“.
11.55  „Pakvaišusi porelė“.
12.30  „Gyvūno kailyje“.
13.30  „Ligoninės priimamasis“ (k). 
14.30  „Užburtoji meilė“.
15.30  „Atskalūnas“ (N-7).
16.30  „Katinas ir kanarėlė“.
16.55  „Vėžliukai nindzės“.
17.25  „Pakvaišusi porelė“.
18.00  „Gyvūno kailyje“.
19.00  „Ligoninės priimamasis“. 
20.00  „Užburtoji meilė“.
21.00  Penktadienio detektyvas. 

„Midsomerio žmogžudystės VIII“ 
(D.Britanija, 2004 m.) (N-7).

23.00  „Kitas!“ (N-14).
23.30  „Atskalūnas“ (N-7).
0.30  „Užburtoji meilė“.

7.05  Programa.
7.10  Reporteris. Orai (k).
8.05  Lietuva tiesiogiai (k).
8.25  TV parduotuvė.
8.40  Penktoji pavara (k).
9.40  Super L.T. (N-7) (k).
10.30  „Topai“. „101 beprotiškiausia 

akimirka televizijoje“.
11.30  Pradėk nuo savęs (k).
12.00  Žvejo biblija (k).
12.30  „Nacionalinė Comedy lyga“ (k).
13.25  Reporteris (k).
14.15  Super L.T. (N-7)(k).
15.05  TV parduotuvė.
15.20  „Grybauskai“.
15.40  Tegyvuoja karalius.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,   

20.00 Žinios. Orai.
16.05  „Sužeista širdis“.
17.05  Mėta Meškinija. 
18.20  „Grybauskai“.
18.40  Tegyvuoja karalius.
19.10  „Policijos nuovada“.
20.10  „Mitų griovėjai“.
21.00  Reporteris. Orai.
21.50  Gyvai. Dalyvauja Neda.
23.40  „Nacionalinė Comedy lyga“ (k).
0.30  Penktoji pavara (k).

TV programa, penktadienis
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Die ve niš kių apy lin kė se, 
vie to je, kur su si du ria Va
ka rų ir ry tų eu ro pa, šį 
sa vait ga lį vyk sian tis fes
ti va lis „Be2gether“ jau 
tre čią kar tą su burs tūks
tan čius žmo nių.

Bir že lio 12–14 d. vyk sian tis di džiau
sias Bal ti jos ša ly se me no ir mu zi kos 
fes ti va lis prie pat Bal ta ru si jos sie nos 
kvie čia bent trims die noms su griau
ti kul tū ri nes, po li ti nes sie nas ir kal
bė ti mu zi kos kal ba.

Penk ta die nį pa si ro dys tarp tau ti
nės šlo vės su lau kę či go niš ki pan kai 
„Go gol Bor del lo“, ke ti nan tys Nor vi
liš kė se įtrauk ti į tik rą mu zi ki nį vie
su lą, ir bri tų elekt ro ni nės mu zi kos 
le gen da Ro ni Si ze su MC Dy na mi te. 
Ro ni lai ko mas ir vie nu drum&bass 
kul tū ros pio nie rių. Pir mą ją fes ti va
lio die ną taip pat kon cer tuos hip ho
po meist rai „Di la ted Peop les“ iš JAV. 
O lie tu viš kam fron tui at sto vaus vie
nin te liam pa si ro dy mui at gim sian ti 
gru pė „Ai ri ja“, Ma ri jo nas Mi ku ta
vi čius ir tem pe ra men tin gą pa si ro
dy mą ruo šian tys „Sel“.

Šeš ta die nį bū ti kar tu kvies Jur
ga, „G&G Sin di ka tas“, džia zo, Lo
ty nų Ame ri kos mu zi kos ir už de
gan čių šo kio rit mų mi ši nį gro jan
tys „Touch and Go“. Ši gru pė va di
na ma ypa tin ga ir tuo, kad ga li pa si
gir ti gau siu bū riu ger bė jų, nors pir
mas ir kol kas vie nin te lis jų al bu mas 
išė jo 1999 m. Pa si ro dy mus šią die
ną su rengs vie na pro fe sio na liau sių 
šių die nų soul/funk gru pių Eu ro
po je „Sweet Van dals“ ir vi sai iš ar

ti – iš Bal ta ru si jos at vy kę „Lya pis 
Tru bets koy“. Ko lek ty vas jau pa
žįs ta mas ma čiu siems pir mą jį „Be
2gether“ fes ti va lį.

Šeš ta die nio va ka rą vai ni kuos 
„Po lark reis 18“. Šia še šių vo kie
čių gru pe iš Dres de no Eu ro pa su si
do mė jo, kai jų hi tas „Al lein Al lein“ 
pa te ko į gro ja miau sių dai nų są ra šų 
vir šū nes. Į są ra šų vir šū nes už ko pė 
ir lie tu vių gru pė „Me tal on Me tal“, 
ru de nį pri sta čiu si šio hi to re mik są. 
Šį kart pi lies sce no je „Me tal on Me
tal“ su rengs tik ro gar so pa si ro dy mą, 
o ro ke riai „Claw fin ger“ ža da pa ro
dy ti įspū din gą šou.

Pa siil gu siems pa sku ti nio XX a. 
de šimt me čio dva sios bi lie tą į šį lai
ko tar pį įteiks šo kių mu zi kos kla
si ka ta pu si gru pė „Tech not ro nic“. 
Juo dao dė jos vo ka lis tė Fel ly net va
di na ma vi so pa sku ti nio XX a. de
šimt me čio tech no hou so ju dė ji mo 
vei du, o hi tas „Pump Up the Jam“ 
– to lai ko tar pio mo kyk los dis ko te
kų ir pir mų jų pa si ma ty mų aki mir
kų si no ni mu.

Die no mis fes ti va lio lan ky to jai 
ga lės su si pa žin ti su įdo miau sio mis ir 
„švie žiau sio mis“ Eu ro pos gru pė mis 
bei at li kė jais „MTV Fresh“ pro g 
ra mo je. Tarp jų – „Mi loo pa“, „TV 
– OFF“, Mig lo ko, „Black Dia mond 
Bay“, „The Too bes“, „Jam Jam“, 
„Chun gin and the Straps – on Fag
gots’s“ ir ki to mis. Nak ti mis „Mix 
In“ klu bo va ka rė liuo se šėl ti kvies 
šo kių mu zi kos at li kė jai „De loe ran“, 
Ma rio Ba sa nov & Vi dis feat. Jaz
zu, Ame nų bro liai, Ma tas (Exem), 
The Snee kers, New Fol der. Elekt
ro ni nės mu zi kos fes ti va lio „Tund
ra“ sce no je pa si ro dys dau giau nei 

20 drum&bass, psy tran ce, tech no 
mu zi kos sti lių at sto vų.

Tė vai, no rin tys pa siaus ti be at
ža lų, die no mis vai kus ga lės pa lik
ti spe cia lis tams, ku rie juos užims 
mu zi kos, me no ir cir ko ele men tų 
pa mo ko mis. Nor vi liš kė se per fes
ti va lį 6 ha te ri to ri jo je įsi kurs dau
gy bė me no ir pra mo gų erd vių. Bus 
su pa žin di na ma su įvai rių kraš tų 
kul tū ra, siū lo ma at si pa lai duo ti per 

ry tie tiš kų ma sa žų sean sus, links
min tis pur vo pa plū di my je, iš si
krau ti fut bo lo aikš te lė je, mė gau tis 
ki no teat ro „Gala2gether“ pro gra
ma, ku rio je – vie nuo li ka mu zi ki nių 
fil mų ir kon cer tų. O ku li na ri jos pa
sau lį pa si ruo šu sios at ver ti užei gos 
siū lys nuo bal ta ru siš kų iki ja po niš
kų pa tie ka lų.

VD inf.

Vienijančiosmuzikoskalboskursai

VIE TA: nor vi liš kių pi lis, nor vi liš kių 
k., Die ve niš kių sen., Šal či nin kų r.

LAI KAS: bir že lio 12–14 d. 16 val.

KAI nA: bi lie tas 3 d. – 180 li tų, bet 
ku riai pa si rink tai vie nai die nai – 110 
li tų. au to mo bi lių sto vė ji mo aikš te lės 
ir pa la pi nių mies te lio mo kes čiai į bi
lie to kai ną neįs kai čiuo ti.

Po zi ci ja:  � per nai fes ti va lio „Be2gether“, ku ria me ap si lan kė apie 12 tūkst. žmo nių, mu zi ki nius pa si ro dy mus pa pil dė vie
ši pro tes tai prieš ru si jos ag re si ją gru zi jo je.   ro ko me do nio nuo tr.

ge di mi nas Jan kaus kas

Jei ne jau čia te aler gi jos ak to rės 
Ren ée Zell we ger gri ma soms ir 
karš tą die ną no rė tu mė te at si
gai vin ti, ge res nės pra mo gos už 
nau ją ko me di ją „Po niu tė kai
me“ ne ra si te.

Ryž tin ga kar je ris tė
Dar ne taip se niai šios ak to rės su
vai din ta Bri dži ta Džouns su tei kė 
vil tį mi li jo nams nu si vy lu sių na
mų šei mi nin kių. Da bar ji pa si ry
žu si įro dy ti, kad lai kas keis ti po
žiū rį į blon di nes.

Spar čiai kar je ros laip tais ky lan
ti dar bų vyk dy to ja iš Ma ja mio Liu
sė Hil vi sa da pa si ruo šu si pro fe si
niams iš šū kiams. To dėl per vie ną 
ga my bi nį su si rin ki mą pa ti pa si siū
lo už si krau ti reor ga ni zuo ja mos ga
myk los va dy bi nin ko pa rei gas.

Už duo tis iš pir mo žvilgs nio vi
sai ne sun ki. Užuot už da rius nuo
sto lin gai vei kian čią įmo nę, nu
spręs ta jos ga mi na mus ba to nė lius 
pa pil dy ti pla čiai rek la muo ja mais 
bal ty mais ir taip už ka riau ti jau
nų jų var to to jų sim pa ti jas.

Reor ga ni zuo jant įmo nę, ži no
ma, teks daug ką keis ti ir ne ma žą 
da lį se nų dar buo to jų at leis ti, bet 
juk tai stam baus vers lo kas die ny

bė, ir Liu sės ji vi sai ne bau gi na. At
virkš čiai, po šios už duo ties ji bus 
perkelta į aukštesnes pa rei go se ir, 
ži no ma, gaus so li des nę al gą. Šo ki
ruo ja tik vie nas ne nu ma ty tas maž
mo žis – rei kės ku riam lai kui pa lik
ti sau lė tą Ma ja mį ir bels tis į spei
guo to je Mi ne so to je esan tį mies
te lį Nau ją jį Ul mą, ku ria me gy ve na 
ma žiau nei 14 tūkst. gy ven to jų.

Pa si ro do, kad ir anks čiau bū ta 
ban dy mų įvyk dy ti pa na šią reor
ga ni za ci ją, bet trims Liu sės pirm
ta kams ši mi si ja bai gė si liūd nai 
– vie nas pa sprin go deš re le grei
to val gy mo kon kur se, ant ras bu
vo už ra kin tas šal dy tu ve vi sam sa
vait ga liui, bet, lai mė, li ko gy vas, o 
tre čias varg še lis kvaiš te lė jo su vis.

Mies tie tės nuo ty kiai kai me
At ro do, kad ir Liu sės ke lio nė į 
snie gy nuo se sken din tį pa sau lio 

pa kraš tį ne tu rė tų il gai truk ti. Bet 
kol kas ji ku pi na už si spy ri mo ir 
ryž to. Su pen kiais mil ži niš kais la
ga mi nais su ra tu kais ir aukš ta kul
niais ba te liais ji drą siai ne ria į le
di nius skers vė jus. Ir jau pir muo se 
su si ti ki muo se su pa val di niais yra 
pa si ry žu si vi siems pa ro dy ti kie tą 
cha rak te rį.

Ne sun ku nu ma ny ti, kad ge
riems Liu sės ke ti ni mams bus ne 
taip leng va iš si pil dy ti. Mat Mi
ne so tos orai ge rai grū di na čia gy
ve nan čius žmo nes – jie se niai iš
mo ko bū ti so li da rūs vi so se gy
ve ni mo si tua ci jo se. To dėl, kaip ir 
rei kė jo ti kė tis, nuo pir mų žings
nių iš le pin tos did mies čio po niu
tės Nau ja ja me Ul me lau kia ap lin
ki nių prie šiš ku mas. Juos su pras
ti ne sun ku, juk ga myk la – vie nas 
ne dau ge lio mies te lio gy ven to jų 
pra gy ve ni mo šal ti nių.

Pa tik liai blon di nei teks ir ap
mau džiai ap si kvai lin ti, ir su si
dur ti su or ga ni zuo tu sa bo ta žu. 
Apie le di nes pū gas, pus nis iki pa
žas tų, ne lai ku gęs tan tį au to mo bi lį 
ir pa čio se ne ti kė čiau sio se vie to se 
be si šlais tan čias kar ves jau nė ra ką 
ir kal bė ti. Tie siog kaž koks žmo nių 
ir gam tos są moks las!

Ro man tiš kas „at si ver ti mas“
Ta čiau Liu sė pa ma žu ima pri
pras ti prie neį ma no mų po ky čių 
jos gy ve ni me, ku rie taip ski ria
si nuo įpras tos did mies čių is te
ri jos ir pa kvai šu sių var žy bų dėl 
so cia li nio sta tu so. Pa si ro do, kad 
ir žmo nės tau at šiau rūs tik ta
da, kai tu taip bend rau ji su jais. 
Vis kas ima keis tis, kai Liu sė su
pran ta, kad jai nuo šir džiai rū
pi tie pro vin ci jos keis tuo liai. Va 
ta da aikš tin ga kar je ris tė net pa

ti nu stem ba su pra tu si, kad jau 
ne be ga li ra mia šir di mi pa lik ti jų 
ne lai mė je.

Jo kių stul bi na mų at ra di mų fil
me tik rai nė ra. Bet ma lo nu jau 
vien tai, kad di dak ti nės tie sos čia 
dek la ruo ja mos neį ky riai, iš ra din
gai ir su hu mo ru. Vi sai ne to kiu, 
koks do mi nuo ja anek do tuo se apie 
blon di nes.

„Po niu tė kai me“ 
(„New in Town“) 

Ro man ti nė ko me di
ja. JAV, 2009 m. Rež. 

Jo nas El me ris. Vai di na 
R.Zell we ger, Har ry 

Con nic kas jaunesny
sis, Nat ha nas Fil lio
nas, Siob han Fal lon, 

Fran ces Con roy.
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Žvaigždžių pasaulyje 
Ka me ras iš kei tė į moks lus �

Nau ja me se ria lo „Mo te rys me luo
ja ge riau“ se zo ne žiū ro vai ne beiš
vys Jur gi tos Jur ku tės, ku ri su
vai di no iš pro vin ci jos į sos ti
nę at vy ku sią nai vią ją ge rą ją 
Jo lan tą. Žur na lo „Žmo nės“ 
tei gi mu, 2007ųjų Mis Lie
tu va nu spren dė vi sas jė gas 
skir ti stu di joms 
Mu zi kos aka de
mi jo je, kur nuo 
praė ju sio ru dens 
mo ko si ak to riaus 
meist riš ku mo pa
slap čių.

Iš sis ky rė ofi cia liai �
Nors po pgru pės „Fun ky“ so lis tė Bea
ta Ju dic kie nė su su tuok ti niu Ro lan du 

Ju dic ku jau se niai ne
gy ve na kar tu, tik da
bar ofi cia liai nu trau
kė san tuo ką abi pu
siu su ta ri mu, pra ne šė 

del fi.lt. Su tuok ti niai 
tu ri vai ką, šis augs 
su mo ti na, ku ri da
bar drau gau ja su 

bra zi lu Gley to nu 
Bar bo sa, bet tė
vas ga lės su juo 

ma ty tis.

Ne te ko ka rū nos �
Mis Ka li for ni ja Car rie Pre
jean, skan da lin gai iš gar
sė ju si nuo trau ko mis, ku
rio se įam žin ta ap si nuo gi
nu si, ir pa reiš ki mais, kad 
gė jams ne ga li bū ti leis
ta su si tuok ti, ne te ko ti
tu lo. Pag rin di nis kon
kur so „Mis JAV“ rė mė
jas Do nal das Trum pas ją 
at lei do, nes gra žuo lė esą 
nuo lat pa žei di nė jo su tar
ties są ly gas, ne vaikš čio jo į 
ren gi nius.

Ir me no ži no vas? �
Ru si jos prem je ras Vla di mi ras Pu ti
nas – vi sų ga lų meist ras. Jis ne tik 
ga li šni pi nė ti, val dy ti ša lį, bet ir pa
tar ti me ni nin kams. V.Pu ti nas ru sų 
„aukš to jo rea liz mo“ mo kyk los įkū rė

jui Il jai Gla zu no vui pa sa kė, 
kad vie na me dai li nin ko 

pa veiks le kar das 
at ro do kaip ki

še ni nis pei liu
kas deš rai 
pjaus ty ti, ir 
me ni nin kas 
p a  ž a  d ė  j o 

šią „klai dą“ 
iš tai sy ti.

Prenumeratą galite užsisakyti:
Redakcijoje – Labdarių g. 8, Vilnius.
Telefonu – paskambinę mums į redakciją (8 5) 262 4244.
„Lietuvos spauda” kioskuose.
DnB NORD, Ūkio ir Snoro bankų filialuose.

Arba:
Internetu www.vilniausdiena.lt.

Loterijoje dalyvauja visi prenumeratoriai.

ORAI LIETUVOJE

Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, 
vietomis galimas trumpas lietus. Tempe
ratūra 16–19 laipsnių šilumos. Šeštadie
nį išsilaikys panašūs orai, vietomis trum
pas lietus, vakariniuose rajonuose lis gau
siau. Temperatūra naktį 7–10, dieną 15–18 
laipsnių šilumos.

ORAI PASAULYJE
Atėnai +34

Berlynas +16

Briuselis +19

Kairas +36

Kopenhaga +14

Londonas +20

Madridas +37

Maskva +29

Minskas +19

Niujorkas +27

Paryžius +22

Pekinas +31

Ryga +20

Rio de Žaneiras +22

Roma +27

Sidnėjus +18

Stokholmas +16

Talinas +21

Tokijas +25

Varšuva +18

ŠIANDIEN
Saulė teka 4.43

Saulė leidžiasi 21.56

Dienos ilgumas 17.13

Mėnulis (pilnatis) teka 0.23

Mėnulis leidžiasi 9.05

163ioji metų diena (penktoji 24osios me
tų savaitės diena). Iki Naujųjų metų lieka 
202 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

VARDAI
Anupras, Dovė, Kristijonas,  
Kristis, Kristė, Ramūnas, Vilma.

DATOS

VILNIUS

UTENA

PANEVĖŽYS

ŠIAULIAI

KAUNAS

VARĖNA

KLAIPĖDA

+19

+17

+18

+18
+17

+16
+16

HOROSKOPAI
AVINAS JAUTIS DVYNIAI VĖŽYS

Laikas nepalankus, galite lengvai 
prarasti pusiausvyrą, įsivelti į sun
kų konfliktą su kolegomis ar arti
mais žmonėmis. Mokėjimas ben
drauti itin padės. 

Diena prasta, mat aplinkiniai bus 
nusiteikę niūriai ar net agresyvūs. 
Jei jūsų darbas susijęs su pinigais 
ar informacija, diena gali pateikti 
ir nemalonių staigmenų. 

Norėsis bendrauti, būsite linkęs 
vadovautis kitų nuomone, o ne 
savo. Svarbu pasirūpinti, kad ga
lėtumėte elgtis savarankiškai ir 
turėti pakankamai laisvo laiko. 

Kad ir kuo užsiimsite, neskubėki
te: ramybė apsaugos nuo netikė
tumų. Mažiau įtarinėkite žmogų, 
kurį mylite, – jūsų nepasitikėji
mas tikriausiai nepagrįstas.  

LIŪTAS MERGELĖ SVARSTYKLĖS SKORPIONAS 

Nemalonių siurprizų gali pateik
ti susitikimai, pokalbiai, išgirstos 
naujienos. Daugiau klausykite, 
mažiau aiškinkite, ką pats mano
te, nesivelkite į diskusijas. 

Netvarkykite finansinių reikalų, jei 
nenorite, kad jie virstų problemo
mis. Netinkamas laikas aiškintis 
meilės santykius – gali išaiškėti, 
kad jums pagelbės tik skyrybos. 

Noras viską daryti geriau šian
dien bus pražūtingas. Nepriim
kite svarbių sprendimų, susijusių 
su jūsų veikla, meile, santuoka. 

Palankus metas, visiems tiems, 
kurių darbas susijęs su mokslu, 
kūryba, žiniasklaida. Jei norite 
pristatyti, parduoti originalią idė
ją, darykite tai šiandien. 

ŠAULYS OŽIARAGIS VANDENIS ŽUVYS 

Pastaruoju metu daug išlaidavote, 
todėl gali tekti kreiptis pagalbos į 
specialistą finansų klausimais. Ne
sigėdykite: nieko nedarydamas, 
tik apsunkinsite situaciją. 

Sakydamas žmonėms tai, ką galvo
jate, rizikuojate, tačiau nekonkre
tumas taip pat nieko gero neduo
da. Būkite sąžiningas, bet diploma
tiškumu pasieksite daugiau. 

Šios dienos sėkmė nebus pasto
vi, tad neskubėkite nei džiaug
tis, nei liūdėti. Galimos finansi
nės apgaulės per užsieniečius. 

Pavojinga diena, mat viskas ga
li kristi iš rankų, kankinti nuovar
gis, nerimas. Stenkitės neskubė
ti, atidėkite svarbesnius sprendi
mus, mat galite suklysti.

1924 m.  � gimė 41asis JAV preziden
tas George‘as Bushas. 

1667 m.  � Prancūzijoje atlikta pirmo
ji pasaulyje kraujo perpylimo operacija: 
asmeninis karaliaus Liudviko XIV gydyto
jas Jeanas Baptiste‘as Deny ėriuko krau
ją perpylė paaugliui. 

1926 m.  � Lietuvos radijo diena. 
Kaune pradėtos transliuoti Lietuvos ra
dijo laidos. 

1941 m.  � JAV gimė amerikietis džia
zo pianistas, kompozitorius ir dirigentas 
Chickas Corea. 

1991 m.  � Rusijos prezidentu išrink
tas Borisas Jelcinas. 

1995 m.  � mirė vienas žymiausių 
praėjusio amžiaus pianistų, italas Arturo 
Benedetti Michelangeli.

2008 m.  � eidamas 92 metus mirė 
rusų rašytojas Anatolijus Kalininas. 
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