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Migla: valdžia užsimojo iš Vilniaus senamiesčio išvalyti automobilius, tačiau kuo daugiau aiškina, kaip tai padarys, tuo daugiau klausimų kyla.		

Dovilė Jablonskaitė, Jūratė
Žuolytė, Lina Mrazauskaitė

Įvažiavimo į senamiestį
rinkliavos Ryga šiemet
atsisakė – nepasiteisino.
Vilniaus valdžia mano,
kad jai pavyks geriau, ir
strimgalviais puola
melžti miesto gyventojų.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.
Viskas labai painu
Nuspręsdama nuo kitų metų ko
vo apmokestinti įvažiavimą į se
namiestį, Vilniaus valdžia miesto
gyventojų galvose sukėlė sumaištį.
Nuolaidų senamiestyje įsikūrusio
se įstaigose dirbantiems žmonėms
nenumatoma. Vienodai teks mokė
ti ir privačių, ir valstybinių institu
cijų darbuotojams. Bankai, restora
nai – ne išimtis, netgi tie, kurie tei
kia maisto pristatymo į namus pa
slaugas ir kuriems automobiliai –

jų darbo priemonė. 1250 litų per
metus – nemaži pinigai.

Rinkliava už įvažiavimą
į senamiestį vilniečiams
kainuos daugiau nei

104

litus per
mėnesį.

Tačiau rinkliava už įvažiavimą į
senamiestį daugeliui vilniečių kai

nuos gerokai daugiau nei 104 litus
per mėnesį. Paskelbus apie naują
mokestį taksi firmos atvirai pri
pažįsta, kad jo naštą permes ant
klientų pečių. Dėl rinkliavos gali
brangti ir maisto pristatymas į na
mus ar tiekėjų prekių atvežimas į
viešbučius ir parduotuves.
Valdžios sprendimas žmonėms
kelia daug klausimų: ar dėl tvar
kos mieste nepadidės spūstys,
ar bus sudarytos ga
3p.
limybės automobilius

Parlamento nariui – 
kaltinimai vogus elektrą
Linas Valiukas

Kaltinimai: RST tikina, kad Seimo narys J.Jagminas ir jo žmona Audronė tre-

jus metus nelegaliai naudojo elektros energiją.

Tomo Raginos nuotr.

Akcinė bendrovė Rytų skirs
tom iej i tinkl ai (RST) teis
me band o įrodyt i, kad Sei
mo nar io Jon o Jagm in o šei
ma trej us met us nel egal iai
naud ojos i elektros energ ija
savo name Vilniuje. J.Jagmi
nas kategoriškai neigia elekt
rikų įtarimus.

Pasak Seimo nario, 2008 m. rug
sėjį į jų namų duris pasibeldė žmo
gus, kuris pareiškė, esą jų elekt
ros skaitiklis, esantis užrakintoje
skydinėje prie Jagminų sklypo ri
bos, yra sugadintas. Su minėtu ne
pažįstamuoju kalbėjo tik namą pri
žiūrintis vyras. Kai šis išgirdo, jog
siūloma susimokėti ir apie inci
dentą nutylėti, nepažįs
7p.
tamąjį išprašė pro duris.

8p.

Tema

Išsiskyrimai – 
tik stipriesiems
Statistika skelbia, kad porų, kurias
skiria atstumas, daugėja. Išsisky
rimo skonį patyrusios poros tiki
na, kad toks šeimos modelis gali
mas tik brandžioms ir stiprioms
asmenybėms. „Ką patarčiau po
roms, kurias skiria atstumas? To
kių pasakų pabaiga neprognozuo
jama. Mano, deja, – liūdna“, –
teigė dienraščio kalbintas Eligijus,
kuris po darbo JAV prarado šeimą.

Dienos klausimas
Ar jus paveiks valdžios
sprendimas apmokestinti
įvažiavimą į Vilniaus senamiestį?
Taip, teks palikti
automobilį
namie
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Savivaldybė – viena korumpuočiausių įstaigų
Laura Čyžiūtė

gumentų. Dėl to reikia ne tik pa
sirengti antikorupcinę programą,
bet ir ieškoti sprendimų, kaip ją
efektyviai įgyvendinti“, – kritiką
savivaldybei žėrė STT Korupcijos
rizikos skyriaus viršininkas Vid
mantas Meškauskas.

l.cyziute@diena.lt

Vilniaus savivaldybę vi
suomenė laiko viena ko
rumpuočiausių įstaigų –
atkreipia dėmesį Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT)
ir tarptautinės organizaci
jos „Transparency Interna
tional“ atstovai.
Skaidrumui pritrūko lėšų
Vakar Vilniaus miesto savivaldy
bėje surengtas posėdis korupcijos
tema. Savivaldybės Antikorupci
jos komisijos atstovai visuome
nei pristatė nuo 2007 m. įgyven
dintos antikorupcinės programos
ataskaitą. Esą trejus metus vykdy
ta programa įgyvendinta daugiau
nei 90 proc. Vykdant programą
didžiausias dėmesys skirtas Vil
niaus savivaldybės Miesto plėtros
departamentui. Mat visuomenė
prieš trejus metus išsakė nuomo
nę, kad šis padalinys pats jau at
rodo korumpuočiausias savival
dybėje: jo specialistai galbūt tyčia
vilkina detaliojo ir specialiojo pla
navimo procedūras tarsi taip siek
dami pakišos.
„Interesantai nežino, kokios
paslaugos iš tiesų teikiamos Mies
to plėtros departamente, kokius
dokumentus reikia pristatyti vie
nu ar kitu klausimu. Dėl to susi
daro įspūdis, kad biurokratas no
ri kažko papildomai, paskatinimo,
kad žmogui paaiškintų jo teises“, –
komentavo ataskaitą pristatęs Vil
niaus miesto savivaldybės Etikos ir
nusižengimų tyrimų skyriaus ve
dėjas Vidas Patackas.
Per trejus metus įgyvendinta
13 iš 14 numatytų antikorupcinės
programos priemonių: imti inter

Dvejonės: nors Vilniaus savivaldybė įgyvendino kone visas numatytas antikorupcines priemones, jų efektyvumas dar

kelia abejonių STT pareigūnams ir „Transparency International“ atstovams.	
nete viešinti valdžios patvirtinti
detalieji planai, o nuo pernai me
tų pabaigos talpinama informaci
ja ir apie pradėtus rengti tokio po
būdžio dokumentus.

Matome, kad Vilniaus
miesto savivaldybė išlie
ka tarp korumpuočiau
sių įstaigų.
„Dėl lėšų stygiaus nevykdo
ma penkta priemonė. Turėjo būti
parengta tvarka, kad interesan
tas, vieno langelio principu už
sakęs detaliojo planavimo pro
cedūrą, internete galėtų matyti
visus proceso etapus. Sistemos
kaina – 600 tūkst. litų, ją pirk
ti ir įdiegti užtruktų apie metus.
Tačiau lėšų sistemai miesto biu
džete neb uvo num atyta, tod ėl

prog ram a neįv ykdyta“, – sak ė
V.Patackas.
Įgyvendino atmestinai
Nors įgyvendintos kone visos nu
matytos antikorupcinės priemo
nės, jų efektyvumas sukėlė abejo
nių posėdyje dalyvavusiems STT
pareigūnams ir „Transparency In
ternational“ atstovams.
„Transparency International“
Lietuvoje vadovas Sergejus Mu
ravjovas pastebėjo, kad tokia prie
monė kaip įdiegta pagalbos lini
ja, kai telefonu galima anonimiš
kai pranešti apie korupciją savi
valdybėje, apskritai neveiksmin
ga. Mat per porą savaičių užre
gistruojamas tik vienas skundas
ir tas pats labai smulkus. O Vil
niaus miesto savivaldybė iš ko
rupcinio žemėlapio raudonosios
zonos nenyksta.

Gedimino Bartuškos nuotr.
Kita priemonė – gyventojų ap
klausos. Siekta sužinoti, ar juos ten
kina Miesto plėtros departamen
to darbas, ar jis atliekamas laiku,
ar padalinyje nėra per daug skyrių,
sukuriančių nereikalingą biurokra
tiją. Tiesa, šiai priemonei pritrūkus
lėšų nuspręsta išsiuntinėti vos 200
anoniminių anketų projektavimo
paslaugas teikiančioms įmonėms.
Šiuo metu atsakymų sulaukta vos
iš 35 respondentų.
„Programa nepakankamai at
skleidžia visas savivaldybės bė
das. Matome, kad Vilniaus mies
to savivaldybė išlieka tarp korum
puočiausių įstaigų. Nėra informa
cijos apie jūsų Antikorupcinės ko
misijos veiklą, neveikia vieno lan
gelio principas. Pernai buvo bėdų
dėl išorinės reklamos leidimų iš
davimo: vienas asmuo galėjo at
mesti interesanto prašymą be ar

Neįtikino valdžios užmojai
2007 m. antikorupcinė programa
įgyvendinta Vilnių valdant Tvar
kos ir teisingumo partijai. Šiemet,
pasikeitus valdžiai mieste, šios at
stovai užsimojo labiau kovoti su
kyšininkavimu. Vakar Vilniaus
miesto meras Vilius Navickas pa
sirašė sutartį su Lietuvos nekil
nojamojo turto plėtros asociacija,
kuria įsipareigojo, kad detaliojo ir
specialiojo planavimo procedūros
truks ne ilgiau nei pusmetį.
Taip pat ateityje ketinama visus
taryboje svarstomų klausimų pro
jektus skelbti elektroninėje erd
vėje, kad su jais vilniečiai galėtų
ne tik susipažinti, bet ir pareikšti
nuomonę ar pasiūlyti savo spren
dimo projektą.
Tikimasi, kad savivaldybė taps
skaidresne po trečiadienį patvir
tinto savivaldybės administracijos
reorganizacijos plano. Mero pata
rėjas Darius Indriūnas pabrėžė,
kad trečdaliu sumažėjus tarnau
tojų, sumažės biurokratinis apa
ratas, neliks besikartojančių funk
cijų ir bus pereinama nuo bendros
prie asmeninės tarnautojo atsako
mybės. Kiekvienas valdininkas ži
nos savo pareigas, o jei jų nevyk
dys, bus prašomas atsakyti.
Tačiau S.Muravjovas abejo
ja, kad sumažinusi administra
ciją Vilniaus savivaldybė taps
skaidresnė visuomenės akyse. Esą
skaidriam darbui užtikrinti ga
li nepakakti tarnautojų, o piliečių
pasitikėjimo valdžia dar nespė
jo įgyti, tad skundų sistema bent
artimiausius metus neveiks.

„Cozy“ kovoja dėl lauko staliukų
Jūratė Žuolytė
j.zuolyte@diena.lt
Pernai staliukus lauke turė
jusiai kavinei-barui „Cozy“
leidimas šiemet nebuvo pra
tęstas. Nepritardama tokiam
sprendimui kavinė vakar su
rengė protesto akciją.
Skundų nepripažįsta
Praėjusią vasarą prie kavinės-baro
„Cozy“ pirmą kartą buvo pastatyti
aštuoni lauko staliukai. Idėja pa
siteisino: lankytojų netrūko, nors
staliukai stovėjo šalia gatvės. Šie
met „Cozy“ vadovai tikėjosi da
ryti tą patį – pernai pasikeitus
tvarkai, leidimai kavinėms staty
ti staliukus lauke išduodami ne
be vieniems metams, kaip būdavo
anksčiau, bet iškart trejiems, todėl
jiems savąjį reikėjo tik pratęsti.
Balandį pateikę prašymą pra
tęsti leidimą Senamiesčio seniū
nijai, po dviejų mėnesių „Cozy“
gavo neigiamą atsakymą. „Prie
žastys, kodėl jie atsisako išduoti
leidimą, yra niekuo nepagrįstos.

Taip, yra policijos raštas, yra gy
ventojų skundų. Tačiau mes žino
me, kad tuos skundus rašo viena
moteris, kurios gyvenimo tikslas
– uždaryti „Cozy“. Dėl to ji nuo
lat rašo skundus visoms įmano
moms institucijoms ir joms pa
prasčiau mumis tiesiog atsikra
tyti, negu kaskart į ją reaguoti“, –
piktinosi „Cozy“ laikinai vykdo
mojo direktoriaus pareigas einan
ti Milda Marčiukaitytė.
Tačiau skundus dėl triukšmo ir
iš kavinės sklindančių kvapų pasi
rašė penkių butų savininkai. „Aš su
jais kalbėjausi. Kai kurių netgi lan
gai yra į priešingą pusę, neturi jokių
kontaktų su kavine, klausiau, negi
tikrai trukdo? Paaiškinimas buvo
toks, kad jie nenori pyktis su ta vie
na kaimyne, nes jei kada nors jiems
reikės jos parašo, ji atsisakys“, –
pasakojo M.Marčiukaitytė.
Bando griebtis šiaudo
Negalėdami statytis lauko kavi
nės „Cozy“ vadovai skaičiuoja
nuostolius. „Per sezoną praran
dame apie 200 tūkst. litų. Vals

tybė dėl to negauna apie 50 tūkst.
litų mokesčių. Nesuprantu, kodėl
taip žlugdomas smulkusis verslas,
kai valstybėje ir taip sunki padė
tis?“ – stebėjosi „Cozy“ savinin
kas Bernie ter Braakas.
Šiuo metu „Cozy“ yra ap
skundusi Senamiesčio seniūnijos
sprendimą Vilniaus apskrities ad
ministracinių ginčų komisijai, ta
čiau klausimą ji svarstys tik rugp
jūčio pabaigoje, kai lauko kavinių
sezonas bus beveik pasibaigęs.
„Nežinau, ar mums tai kuo pa
dės, bet kas belieka“, – šyptelėjo
B.ter Braakas. Norėdami atkreipti
dėmesį į savo bėdas jie vakar lau
ke išstatė staliukus su lėlėmis vie
toj gyvų žmonių ir išdėliojo pro
testo plakatus.
Siūlo tartis gražiuoju
Senamiesčio seniūnas Romasis
Petrauskas į „Cozy“ protesto ak
ciją reagavo skeptiškai. „Kuo jiems
tai padės? Tegu tvarkosi taip, kad
nebūtų pretenzijų, jokių skundų,
ir viskas bus gerai. O kuo čia dė
ta seniūnija, jei policija rekomen

Pasiruošimas: protesto akcijai „Cozy“ pasiruošė lėles, imituojančias gali

mus klientus. 	Mindaugo Ažušilio nuotr.
duoja nepratęsti leidimo? Tegu ei
na ir susišneka su kaimynais, ne
gi mes eisime su jais tartis“, – sa
kė jis.
Savivaldybės Verslo ir paslau
gų skyriaus vedėjas Marius Ska
rupskas patikslino, kad leidimo
nuspręsta nepratęsti ne tik dėl
gyventojų skundų. „Įrengti lauko
kavinę nepritarta siekiant užtik
rinti viešąją tvarką, žmonių sau
gumą ir ginant viešąjį interesą –
toks buvo 3-iojo policijos komi

sariato atsakymas. Ten gatvė la
bai siaura, sankryža judri, tai, ma
tyt, irgi buvo viena iš priežasčių“,
– aiškino jis.
Tačiau savivaldybės architek
tas nei pernai, nei šiemet lauko
kavinei neprieštaravo. „Sprendi
mą priėmė savivaldybės Prekybos
ir paslaugų verslo komisija, ku
ri nieko bendra su eismu neturi.
Kaip čia yra, kad vieni savivaldy
bėje leidžia, o kiti – draudžia?“ –
stebėjosi kavinės direktorė.
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Idėja, pasmerkta nesėkmei
senamiesčio prieigose,
ar bus kaip apvažiuoti
apmokestintą zoną?
Atsakymus, kaip viskas vyks iš
tikrųjų, išpešti sunku: valdžios vy
rai to patys nežino, todėl į detales
nesileidžia. O jei ir pamėgina ko
mentuoti būsimą tvarką, kalbose
daugiau painiavos nei aiškumo.

1p.

Dirbantys kentės labiausiai
Vilniaus vicemeras socialdemok
ratas Romas Adomavičius dien
raščiui aiškino, kad sistemos die
gimo ir funkcionavimo klausimai
nukelti ateičiai. „Svarbiausia, kad
sutarėme dėl principinio sprendi
mo – riboti tranzitą per senamies
tį ekonominėmis priemonėmis“, –
sakė R.Adomavičius.
Nors realių darbų, įgyvendi
nant pažadus pastatyti netoli se
namiesčio papildomų automobi
lių stovėjimo aikštelių, dar nema
tyti, Vilniaus valdžia rinkliavos
dydį jau paskelbė. Ar iki kovo ne
spėjus sukurti gyventojams pato
gios infrastruktūros mokesčiai bus
atidėti?
„Aikšteles ketiname pastaty
ti prie Lukiškių aikštės, Operos ir
baleto teatro, Pamėnkalnio gat
vėje. Taip pat iš kitos senamiesčio
pusės. Įkursime automobilių vie
tų, kurios nereikalautų kapitalinių
statybų. Be to, jau ir dabar Vilniuje
yra pakankamai aikštelių, kuriose
galima palikti automobilį“, – nuo
tiesaus atsakymo išsisukinėjo vi
cemeras, tačiau leido suprasti, kad
rinkliavą užsimota įvesti bet ko
kiomis aplinkybėmis.
„Norime padaryti, kad apva
žiuoti senamiesčio teritoriją jos
nekertant būtų paprasta“, – kal
bėjo R.Adomavičius. Tačiau būdų,
kaip planai virs tikrove, jis nepa
minėjo.
Vilniaus savivaldybės įmonės
„Susisiekimo paslaugos“ duome
nimis, per dieną į Vilniaus sena
miestį įvažiuoja daugiau nei 60
tūkst. automobilių. Apie 40 proc.
jų – tik kerta senamiestį.
Jei tranzitinį transportą pavyks
nukreipti kitu maršrutu, įvažiavi
mo į senamiestį mokesčio našta
klius čia su reikalais ar dirbti kas
dien atvykstantiems vilniečiams,
nors nauja tvarka nukreipta pir
miausia tik į pervažiuojančius.
„Dirbantys kentės labiausiai,
tas tai taip...“ – nutęsė viceme
ras.
Vienkartinio mokesčio nebus?
Nors rinkliavos dydis jau nustaty
tas, sistemos diegimo specifika –
miglota. Vieni sistemos iniciato
riai pasakoja, kad ties įvažiavimu į
Vilniaus senamiestį išdygs užkar
dai, kiti tikina, kad jų tikrai nebus.
Sistema esą veiks padedant vaizdo
kameroms su elektroniniais skai
tytuvais.
Įmonės „Susisiekimo paslau
gos“ vadovas Vaidotas Antana
vičius yra sakęs, kad vienkarti
nis leidimas įvažiuoti į senamies
tį kainuos 10 litų, mokant grynai
siais pinigais. Atsiskaitant specia
lia kortele, kuria greičiausiai taps

Apklausa
Vairuotojas Stanislovas

Pritariu, oras bus švaresnis, geriau
jau žmonės daugiau vaikščiotų. Dar
bo reikalais važiuoju, tačiau mū
sų senamiestis tikrai nėra toks dide
lis, kad žmonės negalėtų pėsčiomis
jo pereiti.
Interneto technologijų
specialistas Vygintas

Turbūt pritariu. Dirbu mieste, bet
dažnai važiuoju dviračiu, man bėdų
nėra. Prieš kokius dešimt metų bu
vo apmokestintas važiavimas, nieko
bloga nebuvo. Aišku, yra tokių, kurie
mėgsta iki durų automobiliu priva
žiuoti. Tik turėtų aikštelės būti sena
miesčio prieigose. Man atrodo, anks
čiau taip buvo, ir viskas atrodė visai
neblogai.
Prekių grupės vadovė Julija

e. bilietas, įvažiuoti kainuos per
pus pigiau – 5 litus.
R.Adomavičius rinkliavą gry
naisiais ar kortele atmetė kaip
neefektyvią. Esą kol vairuotojas
atsiskaitinėtų, už jo nusidriektų
eilės automobilių.
„Abejoju, ar bus galima atsi
skaityti grynaisiais. Dėl e. bilie
to kol kas irgi neaišku“, – kalbė
jo politikas.
Rinkliava – visą parą
Paskelbus apie valdžios užmo
jus niekam nesuteikti privilegijų,
sutriko ir specialiosios tarnybos:
priešgaisrinės saugos, policijos,
greitosios medicininės pagalbos
ir avarinių tarnybų darbuotojai.
Specialiosios tarnybos turė
tų įsigyti įrenginį, pritaisomą ant
automobilio stiklo. Jis kainuotų
50–60 litų.
„Klausimas diskutuotinas. Vie
nam automobiliui 60 litų gal ir ne
daug, bet pas mus jų – šimtas. Tai
metams kainuotų 6 tūkst. litų.
Matyt, nepirktume visoms maši
noms, gal tik pusei. Rašysime raš
tus, kalbėsimės, sieksime komp
romiso“, – sakė Vilniaus Apskri
ties priešgaisrinės gelbėjimo val
dybos viršininko pavaduotojas Al
vydas Balčytis.
R.Adomavičius užtikrino, kad
priėmus galutinius sprendimus
specialiosios tarnybos į sena
miestį pateks nemokamai. Res
torano „Pizza Jazz“ Vilniaus re

giono direktorius Saulius Skir
mantas įsitikinęs, kad išlygų tu
rėtų būti ir daugiau: „Dirban
tiems senamiestyje turėtų bū
ti lengvatų, jei negalima apskri
tai neapmokestinti ten dirbančių
žmonių.“
R.Adomavičius paragino pa
dėties nedramatizuoti. Esą iki li
to ar net 50 centų kris automobi
lių stovėjimo mokestis, todėl įva
žiavimas į senamiestį atsipirks per
dvi valandas. Mokestis už viešna
gę senamiestyje bus renkamas vi
są parą.

“

Rinkliavos dydis
Ilgalaikio leidimo vieniems me

tams kaina – 1250 litų.
Nuolaidos numatomos taikyti as

menims, gyvenantiems senamiesty
je, vairuotojams, turintiems judėjimo
negalią, taksi, specialiosioms tarny
boms, autobusams.
Metiniam įvažiavimo mokesčiui se

namiesčio gyventojams, neįgalie
siems, specialiosioms tarnyboms nu
matoma 95 proc. nuolaida (60 litų
metams), taksi – 50 proc. nuolaida
(625 litų per metus).

Evalda Šiškauskienė

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

P

ačią idėją sumažinti tranzitą se
namiestyje vertiname teigia
mai, bet dabartinį nutarimą –
neigiamai. Jį dar reikėtų tobulinti, lo
giškai ir protingai viską apsvarsty
ti, nes šiuo metu kyla daugybė klau
simų, kaip atvažiuoti svečiams, auto
busams, tiekėjams iki viešbučių ir res
toranų. Taip pat neaišku, kaip patys
darbuotojai ar savininkai pasieks dar
bo vietą. Įsivaizduokite: viešbutis mo
ka didelius pinigus už rezervuotą aikštelę arba turi garažus, tačiau darbuotojai
negali jų pasiekti nesusimokėję. Nemanau, jog įmonėms reikėtų parūpinti, kad
nemokamai atvažiuotų visi darbuotojai, – juk yra viešasis transportas. Tačiau
turėtų būti pozicijos, pavyzdžiui, rinkodaros darbuotojai ir vadybininkai, kuriems
reikia nuolat migruoti per viešbučių tinklus. Mus ne mažiau domina, kaip jau
sis atvykstantys turistai – jie nežinos sistemos ir to, kaip įsigyti leidimus. Svečių
ir taip nedaug turime, o taip ir paskutinius atbaidysime. Be to, pagalvokite, ko
kios automobilių spūstys susidarys, jei įvyks koks nors gedimas ar nesusipratimas. Pinigų įrengti šiai sistemai reikės labai nemažai, todėl reikia labai ge
rai pagalvoti, teigiamas ar neigiamas bus efektas. Taip pat reikėtų paanalizuoti
priežastis, kodėl Rygoje toks sumanymas nepasiteisino ir buvo atšauktas.

Nepritariu, nes vienas dalykas: jei
apmokestina, jie, mano manymu, tu
rėtų sutaisyti kelius, kad būtų už ką
apmokestinti. Kitas dalykas: nema
nau, kad tai logiška. Jei mūsų sena
miestyje būtų išlaikyta architektūra,
kaip yra Estijoje, kur išvis uždrausta
įvažiuoti, tam pritarčiau, bet susirink
ti lėšų, nes Vilniaus transporto įmo
nės dabar bankrutuoja, ir nuspren
dė kitaip susirinkti pinigų – aš tikrai
prieš. Juk yra mokėjimo už stovėjimą
aparatai. Netikiu, kad taip pritrauks
didesnį srautą turistų, kaip jie ban
do aiškinti.

Patekti į Stokholmą –
pigiau
Šiuo metu vadinamasis spūsties
mokestis galioja daugelyje Euro
pos šalių. Įvažiavimas į Londono se
namiestį kainuoja 5 svarus sterlin
gų, arba beveik 25 litus. Spūsties
mokestis įvestas ir Stokholme, čia
jis svyruoja nuo 10 iki 20 kronų (4–
8 litai). Rygoje įvažiavimas į sena
miestį užtvaromis buvo ribojamas
iki šių metų. Ten spūsties mokestis
siekė 5 latus (25 litus), tačiau užkar
dų sistemos atsisakyta. Taline įva
žiavimas į senamiestį nemokamas,
tačiau labai brangios automobilių
stovėjimo aikštelės.
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Bankai šalį tempia į bedugnę

naujienos trumpai
Algos. Seimas vakar apsvarstęs
pritarė kelių įstatymų pataisoms,
kuriomis laikinai sumažinamas
atlyginimas valstybės politikams
ir pareigūnams, teisėjams, tar
nautojams, taip pat visoms vals
tybės sektoriaus pareigybėms su
mažinti galimi skirti priedai. Ar
priimti pataisas, bus balsuojama
šiandien.

Paskolų čiaupus užsukę
Lietuvoje veikiantys Skan
dinavijos bankai iš kant
rybės išvedė ne tik versli
ninkus, bet ir šalies vado
vus, kuriems toks jų elge
sys atrodo pražūtingas.
Ramino Prezidentę
Dienraštis vakar pranešė, kad Lie
tuvoje veikiantys skandinavų ban
kai pamažu pumpuoja pinigus iš
Lietuvos, nepaisydami katastro
fiškų padarinių šalies ekonomikai.
Paskolų badą kenčiantys versli
ninkai reikalauja, kad valdžia pra
dėtų tramdyti bankus. Skandina
vijos bankų veikla kelia nerimą ir
Lietuvos vadovams.
Švedijoje vakar viešėjusi Prezi
dentė Dalia Grybauskaitė iš Lie
tuvoje aktyviai veikiančių bankų
SEB ir „Swedbank“ vadovų išgir
do, jog jie turi ilgalaikių ketinimų
mūsų šalyje, todėl stengsis užtik
rinti savo padalinių veiklą. D.Gry
bauskaitė SEB vykdomąjį vicepre
zidentą, SEB grupės personalo va
dovą Bo Magnussoną ir „Swed
bank“ prezidentą, vykdomąjį di
rektorių Michaelą Wolfą priėmė
Lietuvos ambasadoje Stokholme.
Valstybės vadovės atstovas
spaudai Linas Balsys BNS vakar
sakė, kad Prezidentės ir bankų va
dovų susitikime kalbėta apie eko
nominę padėtį, verslo sąlygas ir
apie bankų veiklą Lietuvoje, tačiau
konkretūs klausimai nesvarstyti.
„Prezidentė išreiškė nuosta
tą, kad Lietuvai labai svarbu, jog
būtų garantuota šių bankų veik
la Lietuvoje, nes ji labai svarbi ša
lies finansų rinkai ir ūkiui. “, – sa
kė L.Balsys.
Anot jo, principinės SEB ir
„Swedbank“ vadovų nuostatos yra
labai pozityvios. „Bankininkų at
stovai sakė, jog turi ilgalaikių inte
resų Lietuvoje ir dės visas pastan
gas, kad bankų padalinių Lietuvo
je veikla būtų garantuota, garan
tuotas likvidumas ir deramas ka
pitalo aprūpinimas. Tai buvo svar
bu išgirsti Prezidentei ir šitai ji iš
girdo“, – teigė L.Balsys.
Kenkia patys sau
Tačiau premjerui Andriui Kubiliui
tokių patikinimų neužtenka, jam
bankų elgesys kelia nerimą. Vakar
Žinių radijui ministras pirminin

Pabėgo. Numatomos panaikin

ti nacionalinės energetikos bend
rovės „Leo LT“ vadovybė byra to
liau – įmonės valdybos narys ir fi
nansų direktorius Ramūnas Bičiu
laitis atsistatydina iš pareigų. Tokį
sprendimą valdybos narys priėmė
gavęs kitą darbo pasiūlymą.
Įsipareigojo: SEB vykdomasis viceprezidentas B.Magnussonas D.Grybauskaitei pažadėjo, jog šis bankas savo padali

nio Lietuvoje nepaliks likimo valiai.	
kas tvirtino, kad bankai kenkia pa
tys sau, o kai kurie – atitraukia pi
nigus į patronuojančius bankus.
„Iš tiesų mūsų netenkina padė
tis, kurią matome bankų sektoriu
je, apie tai kalbamės ir su bankais.
Aš tikiu, kad bankų vadovybei yra
apie ką pagalvoti, nes kartais ma
tant jų veiklos kai kuriuos para
metrus, mažėjančią kreditavimo
apimtį, kartais gal ir atitraukia
mus pinigus į pagrindinius ban
kus, lieka tiktai stebintis gūžčioti
pečiais, kad, paprastai šnekant, jie
pjauna tą šaką, ant kurios sėdi“, –
sakė premjeras.
A.Kubilius pažadėjo, kad va
saros pabaigoje įvyks labai rimtas
pokalbis su bankų vadovais.
Pastaruoju metu A.Kubilius
buvo susitikęs su didžiausių Lie
tuvoje veikiančių komercinių ban
kų vadovais. Šie vėliau teigė, kad
Lietuvą laiko namų rinka ir iš jos
trauktis neketina.
Bankai bijo vieni kitų
Lietuvos banko Ekonomikos de
partamento direktorius Raimon
das Kuodis patvirtino, kad Skan
dinavijos bankai nuo šių metų
pradžios iš jų valdomų Lietuvos
bankų susigrąžino apie 3–4 mlrd.
litų kreditinių išteklių. Jis taip pat
teigė, kad itin didelės paskolų li
tais palūkanos yra nepasitikėjimo
lito stabilumu išraiška.
„Jau kelis mėnesius iš eilės ma
tome, kad paskolų portfelis bankų
sistemoje mažėja, kitaip tariant, į
bankus sugrįžta daugiau pinigų,
negu kad jie paskolina, ir šiuos pi

Džojos Gundos Barysaitės (prezidentūra) nuotr.
nigus, be abejo, jie išveža atgal –
grąžina anksčiau paimtus kredi
tus, kuriuos naudojo šitai kreditų
ekspansijai Lietuvoje“, – Lietuvos
radijui vakar sakė R.Kuodis.
Anot jo, Skandinavijos pagrin
diniai bankai, iš kurių didieji Lie
tuvos bankai gaudavo kreditų iš
teklius, nuo metų pradžios jau su
sigrąžino apie 3–4 mlrd. litų: „Šie
skaičiai yra visiškai laisvai priei
nami Lietuvos banko svetainėje.“

Raimondas Kuodis:
Tarpbankinis skolinimas
šešiems mėnesiams
brangus dėl to, kad sko
linimas iš esmės vyksta
be užstato ir bankai ne
žino, kuris iš jų išplauks,
kuris ne.
Jis aiškino, kad litų ir eurų palū
kanos smarkiai skiriasi iš dalies dėl
to, kad bankai nenori vieni kitiems
skolinti ir nepasitiki vieni kitais.
„Tarpbankinis skolinimas še
šiems mėnesiams – tai atspindi
VILIBOR – yra brangus dėl to, kad
skolinimas iš esmės vyksta be už
stato ir bankai nežino, kuris iš jų iš
plauks, kuris ne. Antra vertus, vis
dėlto yra tam tikras nerimas dėl lito
ateities“, – kalbėjo bankininkas.

R.Kuodžio įsitikinimu, daug
investavę užsienio bankai negali
taip lengvai pasitraukti iš Baltijos
šalių, nes yra investavę ne tik savo
kapitalą, bet daugelio pagrindinių
bendrovių ir bankų lėšų.
R.Šarkinui viskas gerai
Lietuvos banko vadovas Reinoldi
jus Šarkinas teigė, kad Skandina
vijos bankai nebando anksčiau su
sigrąžinti lėšų iš Lietuvos.
Anot jo, šalies komerciniams
bankams nurodyta nedelsiant in
formuoti apie atvejus, jeigu pa
tronuojantys bankai pareikalautų
pirma termino grąžinti jiems pa
skolintas lėšas. „Apie tokius atve
jus informacijos nesame gavę“, –
BNS tvirtino R.Šarkinas.
„Skolų patronuojantiems ban
kams apimties sumažėjimui įtakos
turėjo tiek bankų veiklos, tiek ir pa
skolų portfelio mažėjimas. Kai pa
sibaigia patronuojančio banko lėšų
paskolinimo antriniam bankui ter
minas, pastarasis privalo skolintas
lėšas grąžinti“, – teigė R.Šarkinas.
Anot jo, natūralu, kad nesant
patrauklių projektų, kuriuos gali
ma būtų finansuoti, antriniai ban
kai neprašo patronuojančių ban
kų papildomai paskolinti lėšų.
„Tai normalus verslo finansavi
mo procesas, nėra jokios sensaci
jos ar skandalo“, – tvirtino Lietu
vos banko vadovas.
Lietuvos bankai šiuo metu pa
tronuojantiems bankams skolingi
34,8 mlrd. litų.
VD, BNS inf.

Motinystės pašalpos sujaukė protus
Dėl motinystės pašalpų maži
nimo vakar balsavę parlamen
tarai teigia nesupratę, už ko
kias pataisas pasisakė, todėl jų
priėmimas buvo nutrauktas.
Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo pataisas, ku
riomis siūloma apkarpyti moti
nystės išmokas, Socialinių reikalų
ir darbo komitetas ketina svarsty
ti kitą antradienį.
Toks sprendimas priimtas, nes
vakar balsuojant dėl pašalpų ma
žinimo Seime įvyko nesusipra

timas: dalis parlamentarų teigia
balsavę už tai, kad tėvai, iki augi
nantys vaikus iki dvejų metų, ga
lėtų gauti ir kitų papildomų paja
mų, kiti – už tai, kad būtų suma
žinta viršutinė pašalpų riba.
Socialdemokratas Algirdas Sy
sas BNS sakė, kad Seimas buvo su
klaidintas, nes pataisų iniciatorius
Liberalų sąjūdžio frakcijos seniū
nas Andrius Endzinas Seimui vie
nu metu pateikė dvi pataisas.
A.Sysas sako supratęs, jog bal
savo už tai, kad iki dvejų metų vai

kus auginantys tėvai galėtų gauti
ir pašalpas, ir papildomų pajamų.
Socialinių reikalų ir darbo komi
teto narys liberalcentristas Ar
tūras Melianas BNS tvirtino, kad
Seimas balsavo už kitas A.Endzi
no pataisas – kad būtų sumažintos
pašalpų viršutinės ribos.
Pats A.Endzinas sako pristatęs
vieną pataisą, nes kitą – dėl viršu
tinės ribos – buvo atsiėmęs, Sei
mui apsisprendus ne mažinti mo
tinystės pašalpų viršutinę ribą, o
mažinti visas pašalpas.

Seimo posėdžių sekretoria
to vedėja Violeta Gureckienė par
lamentarų „susimaišymą“ BNS
bandė aiškinti salėje buvusiu
triukšmu:
„Seimo nariai tarpusavyje kal
bėjosi, krykštavo kartu buvę vai
kai, atėję su mamomis, kurios ste
bėjo posėdį. Per tą triukšmą kaž
kas kažko neišgirdo ir dėl to buvo
taip balsuota“, – tvirtino V.Gu
reckienė.
BNS inf.

Taupymas. Vyriausybės kan

celiarijoje po šiuo metu vykdomos
reorganizacijos neliks 54 pareigy
bių, tačiau 19 iš jų bus ne panai
kinta, o perduota kitoms institu
cijoms. Nuo rugsėjo 15 d. Vyriau
sybės kanceliarijoje iš 264 liks 210
valstybės tarnautojų ir pagal dar
bo sutartis dirbančių specialistų
pareigybių. Iš viso panaikintos 35
pareigybės.
Piketas. Vilniuje, Nepriklau
somybės aikštėje, prie Seimo, va
kar policijos, pasienio pareigūnai
ir ugniagesiai piketavo prieš keti
nimus mažinti atlyginimus. De
vyni pareigūnai laikė didelį pla
katą „Basas pareigūnas – nesau
gūs žmonės“. Rankose jie taip pat
laikė savo uniformas.
Verdiktas. Raimundas Palaitis

negali eiti vidaus reikalų minist
ro pareigų. Tai vakar pareiškė tei
sėtvarkos pareigūnams atstovau
jančių profesinių sąjungų atsto
vai. Profesinių sąjungų atstovai
ministrą kaltina neefektyvia mi
nisterijos veikla, bandymais truk
dyti pareigūnams protestuoti ir
tuo, jog taupydamas jis labiausiai
skriaudžia eilinius pareigūnus.
Badas. Nepriklausomybės aikš
tėje, prie Seimo rūmų, Vilniuje
bado akciją pradėjo du Pensinin
kų partijos nariai. Dvi palapines
pasistatę Pensininkų partijos na
riai teigė badaujantys, kad nebūtų
mažinamos pensijos tiek dirban
tiems, tiek nedirbantiems pensi
ninkams.
Skolos. Viešojo sektoriaus sko

los birželio pradžioje siekė apie
300 mln. litų, teigė finansų mi
nistrė Ingrida Šimonytė. Vals
tybės biudžetas skolingas apie
30 mln. litų, o likusią sumą – sa
vivaldybių biudžetai. Daugiausia,
pasak ministrės, skolingos savi
valdybių kontroliuojamos įmonės.
Bausmė. Generalinis prokuro

ras Algimantas Valantinas vakar
kanclerei Gertrudai Tumelienei bei
Planavimo ir ūkio skyriaus vedė
jo pavaduotojui Gintarui Čekaus
kui skyrė tarnybines nuobaudas –
pastabas. Nuobaudos skirtos už
netinkamą tarnybinių pareigų at
likimą vykdant prokuratūrų pasta
to statybos rangos sutartį.
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„Krizių apaštalas“ –
vėl premjeras
Stasys Gudavičius
Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų lyde
ris Andrius Kubilius dar kartą
paskirtas Vyriausybės vadovu.
Vakar už tai balsavo 79 Seimo
nariai, prieš buvo 36, susilai
kė 13.

Staigmena: būrį politikos naujokų į Seimą atvedęs A.Valinskas tikriausiai nesitikėjo, kad jie iš jo gali pabandyti atim

ti partiją.	

Roko Medonio nuotr.

Audra politinėje stiklinėje
Stasys Gudavičius
s.gudavicius@diena.lt

Su Seimo pirmininku,
Tautos prisikėlimo parti
jos (TPP) lyderiu Arūnu
Valinsku nesutarianti da
lis šios partijos frakcijos
narių sukilo, pasimuistė,
bet supratę, kad nieko
dora nepeš, ėmė rimti.
Aiškinosi pas premjerą
Po to, kai trečiadienio vakarą nuo
TPP frakcijos atskilo keli nariai
ir įsteigė savo frakciją, pavadin
tą „Ąžuolo“ vardu, imta spėlio
ti, ar tai nesugriaus valdančiosios
koalicijos, ar neišvers A.Valinsko iš
Seimo pirmininko posto, pagaliau,
ar pakaks balsų iš naujo patvirtin
ti Andriaus Kubiliaus kandidatūrą
į ministrus pirmininkus.
Bet iki vakarykštės popietės
dauguma nuogąstavimų išsisklai
dė kaip dūmas.
Dar trečiadienio vakarą A.Va
linską remianti aštuonių Seimo
narių „Ąžuolo“ frakcija, Laimon
to Diniaus vadovaujama „maiš
tinga“ dvylikos narių TPP frakci
ja, taip pat didžiausios koalicijo
je Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnas Jurgis Razma apsilankė pas
premjerą namuose Turniškėse.
Kelias valandas trukusiame
neformaliame susitikime ieškota
sutarimo tarp abiejų TPP flangų,
kurie išsiskyrė dėl skirtingo po
žiūrio į Vyriausybės performavi
mą. L.Diniaus šalininkai norėjo
keisti dabartinius TPP deleguo
tus aplinkos ir kultūros minist
rus Gediminą Kazlauską ir Remi
gijų Vilkaitį, taip pat siekė trečio
ministro portfelio. A.Valinskas
ir „Ąžuolo“ frakcijos nariai tam

prieštaravo, tvirtindami, kad ne
leis šantažuoti koalicijos partne
rių ir premjero.
Neoficialiomis žiniomis, per
susitikimą pas premjerą A.Va
linskas svaidėsi priekaištais TPP
frakcijoje likusiam dvyliktukui,
ypač kai kuriems jo atstovams,
pavyzdžiui, anksčiau artimu Sei
mo pirmininko bendražygiu lai
kytam TPP frakcijos seniūno pa
vaduotojui Aleksandrui Sacharu
kui. Pats Seimo pirmininkas neko
mentuoja susitikimo rezultatų.
Jau nieko nenori
Nors po susitikimo A.Kubiliaus
namuose nepranešta apie kokius
nors susitarimus dėl būsimo TPP
ir „Ąžuolo“ frakcijų darbo koali
cijoje ir Vyriausybėje, jau vakar
paaiškėjo, kad L.Diniaus šalinin
kai rimsta.

Laimontas Dinius:
Mes niekur neišėjome iš
frakcijos ir iš koalicijos,
mes nekėlėme jokių ofi
cialių sąlygų, tik kelis rei
kalavimus Vyriausybei.
TPP frakcijos seniūnas pareiš
kė nebeturįs pretenzijų dėl mi
nistrų postų atnaujintoje koalici
nėje Vyriausybėje. „Jeigu prem
jeras su Prezidente nuspręs skir
ti dabartinius ministrus, mes tam
neprieštarausime“, – vakar sakė
L.Dinius.
Kita vertus, L.Dinius pabrėžė,
kad TPP frakcija išlieka valdan
čiosios koalicijos narė, su kuria
esą reikės skaitytis kitiems partneriams.
TPP frakcijos posėdyje taip pat
pabrėžta, kad ji neturi jokių pre
tenzijų ir priekaištų nuo frakcijos
atskilusiems ir „Ąžuolo“ frakciją
sukūrusiems Seimo nariams. TPP

frakcija taip pat informavo, kad
remia A.Kubiliaus kandidatūrą į
premjerus ir kad nekels klausimo
dėl nepasitikėjimo A.Valinsku kaip
Seimo pirmininku.
TPP frakcijos seniūnas nenorė
jo sutikti, kad jis ir jo vadovaujama
frakcija, suvokusi, kad gali būti iš
mesta iš valdančiosios koalicijos,
atsisako visų buvusių pretenzijų.
„Tikrai taip nėra. Mes niekur nei
šėjome iš frakcijos ir iš koalicijos,
mes nekėlėme jokių oficialių sąly
gų, tik kelis reikalavimus Vyriau
sybei, į kuriuos, beje, jau yra pa
žadėta atsižvelgti“, – sakė L.Di
nius.
Siūlosi kitoms frakcijoms
Gali būti, kad kai kurie dabarti
niai TPP frakcijos nariai papil
dys A.Valinską remiančią „Ąžuo
lo“ frakciją.
Ši kol kas turi aštuonis narius,
bet tvirtina, kad gali atsirasti ir
daugiau.
Tiesa, abi skilusios frakcijos
dalys taip pat ieško, prie ko pri
siglausti. TPP frakcija jau rado
bendrą kalbą su Liberalų ir cent
ro sąjungos frakcija, o „Ąžuolo“
frakcija vakar vakare su Liberalų
sąjūdžio frakcija pasirašė susita
rimą dėl koalicijos sudarymo.
Beje, gali būti, jog netrukus ne
liks nei šių dviejų frakcijų, nei TPP,
nes „Ąžuolo“ frakcijai priklausan
tys A.Valinsko šalininkai artimiau
siu metu ketina rengti partijos val
dybos posėdį ir svarstyti klausimą
dėl keturių partijos narių pašalini
mo. BNS žiniomis, valdyba ketina
siūlyti iš TPP narių išbraukti Sei
mo narius A.Sacharuką, L.Dinių,
Ligitą Kernagį ir aplinkos vicemi
nistrą Valdemarą Stančiką.
Buvusius bendražygius šalinti
iš partijos grasina ir kita stovykla,
penktadienį šauksianti TPP frak
cijos prezidiumo posėdį.

Opozicijai – žlugdytojas
Už pakartotinai skiriamą premje
ro kandidatūrą pasisakė visos val
dančiosios frakcijos – Tėvynės są
jungos, Liberalų sąjūdžio, Libera
lų ir centro sąjungos, taip pat į dvi
dalis suskilusi Tautos prisikėli
mo partijos (TPP) frakcija. Prieš
A.Kubilių balsavo arba susilaikė
visos opozicinės frakcijos.
Opozicinės frakcijos negailė
jo kritikos dabartinei valdančiajai
daugumai, Vyriausybei ir A.Ku
biliui. „Supratau, kad premjeras
tęs dabartinę vykdomą politiką.
Mes manome visiškai kitaip – ta
politika yra valstybės žlugdymas
ir paprastų žmonių skurdinimas.
Tai yra besiblaškančios ir netu
rinčios kompleksinės programos,
kaip įveikti krizę, komandos poli
tika. Todėl negalime jai pritarti“,
– sakė opozicijos lyderis, Tvarkos
ir teisingumo frakcijos seniūnas
Valentinas Mazuronis.
„Tikriausiai nebeverta kalbė
ti, kodėl kilo krizė. Reikia kalbėti,
kaip iš jos išbristi. Bet kol kas ne
mačiau nei trumpalaikių, nei ilga
laikių prioritetų, kaip tai padary
ti“, – sakė Socialdemokratų par
tijos frakcijos seniūnas Algirdas
Butkevičius.
Darbo partijos frakcijos seniū
nas Vytautas Gapšys apgailestavo,
kad A.Kubiliaus Vyriausybė ne
keis savo programos. „Ji neatitin
ka žmonių lūkesčių, todėl negali
me pritarti, kad ši premjeras būtų
skiriamas“, – teigė V.Gapšys.
TPP frakcija buvo vieninte
lė valdančioji frakcija, panūdu
si Seimo posėdžio išvakarėse su
sitikti su kandidatu į premjerus.
Kitos su juo pasikalbėjusios frak
cijos buvo opozicinės.
Saviškiams – apaštalas
TPP frakcijos seniūnas Laimon
tas Dinius pabrėžė esąs įsitikinęs,

kad valdančioji koalicija reikalin
ga ir dabartinėmis sąlygomis tu
ri veikti toliau. „Atsakomybe da
lysimės su premjeru ir jį paremsi
me“, – sakė L.Dinius.
„Ąžuolo“ frakcijos narė In
ga Valinskienė sakė: „Asmeniš
kai mane visada žavėjo jo kantry
bė įtikinėjant oponuojančius, ne
kantraujančius. Todėl ir aš, ir visa
frakcija remsime kandidatūrą.“
Tėvynės sąjungos atstovas
Arimantas Dumčius sukėlė šur
mulį salėje, premjerą pavadinda
mas „krizių šviesiuoju apaštalu“ ir
primindamas, kad A.Kubilius jau
buvo Vyriausybės vadovu Lietuvai
kriziniais 1999–2000 m.
Liberalų sąjūdžio atstovas Kęs
tutis Glaveckas tvirtino, kad atei
tyje Lietuvoje bus prisimenami tik
tvirti premjerai. „Vienas buvo Al
girdas Brazauskas, kitas – dabar
tinis, A.Kubilius. Tik šių premjerų
situacijos skirtingos, nes dabarti
niam jau sykį teko kovoti su krize,
dabar vėl tenka tai daryti“, – sa
kė jis.
Negailėjo ironijos
Ministras pirmininkas kalbėdamas
buvo ironiškas: „Esu labai nuste
bintas, kad manęs neparems so
cialdemokratai. Tikrai tiesiog šo
kiruotas...“ A.Kubilius prisipažino
neišgirdęs jokių konkrečių opozi
cijos siūlymų, kaip derėtų elgtis
siaučiant dabartinei krizei.
Tačiau premjeras pažadėjo ieš
koti būdų, kaip daugiau bendrau
ti ir tartis su opozicija. „Gal reikė
tų kas savaitę, pavyzdžiui, penk
tadieniais papietauti su opozici
nių partijų lyderiais“, – svarstė
Vyriausybės vadovas.
Naujai min istr u pirm in in
ku paskirtas A.Kubilius dabar
su Prezidente Dalia Grybauskai
te derins, kaip atnaujins savo va
dovaujamą Vyriausybę. Preziden
tė yra pareiškusi, kad gali keistis
keli ministrai. Kol kas bent kiek
tiksliau žinoma dėl socialinės ap
saugos ir darbo ministro keitimo
– vietoj Rimanto Dagio juo turė
tų tapti konservatorius Donatas
Jankauskas.
Tikimasi, kad 15-ąją Vyriausy
bę atnaujinti bus baigta iki kitos
savaitės vidurio.

Siūlymas: premjeras A.Kubilius nepatenkintai opozicijai pasiūlė penktadie

niais papietauti.	

Gedimino Bartuškos nuotr.
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eikia pinigų? Pinigų nėra ir
nebus. Pigių milijonų dalybos
baigėsi jau beveik prieš metus
ir Lietuvai virto tikru košmaru.
Mūsų visuomenė, lyg išlepintas
vaikas, įprato gauti saldainių,
tiksliau pinigų, bet kada ir kiek tik užsigeisdavo.
Skolinomės drąsiai ir per daug negalvodami,
nes gyventi geriau norėjome čia ir dabar, o sko
las tikėjomės atiduoti po truputį kada nors atei
tyje. Taip elgėsi ne tik gyventojai, bet ir įmonės,
planavusios plėsti gamyklas, imtis naujų veiklos
sričių ir pasaulį priblokšti „Made in Lithuania“
produkcija. Dar visai neseniai neturėti būsto ar
vartojamosios paskolos reiškė tiesiog nemokėti
gyventi pagal naujus standartus.
Tačiau geresnio gyvenimo svajonė žlugo, vos
išsisklaidė Lietuvos, kaip stabilios ekonomikos
šalies, įvaizdį dengusi dūmų uždanga. Dėl to da
bar akmenys skrieja ir į šalies komercinių bankų
daržą. „Bankai įprato prie lengvų pinigų, prie
lengvo gyvenimo, patys sukėlė šią ekonominę
suirutę lengvai skolindami, nes turėjo stiprų
užnugarį su dideliais pinigais. O kai sunku,
liaudiškai tariant, jie neša muilą“, – kantrybės
neteko Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
vadovas Danas Arlauskas.
Iš tiesų dar taip neseniai Baltijos šalys, lyg medus
bites, viliojo viso pasaulio finansų korporacijas.
Vikriausi buvo skandinavai, greitai supirkę ir išau
ginę nedidelius lietuviško kapitalo bankus. Jų at
vežtus pinigų maišus lydėjo ovacijos dėl sparčiai į
Lietuvą plūstančių
investicijų. Dabar
aiškėja, kad už šias
Dabar aiškėja, kad už investicijas Baltijos
šias investicijas Baltijos šalims teks atiduoti
šalims teks atiduoti pa paskutinius marš
skutinius marškinius – kinius – tokia ir bus
tokia ir bus gyvenimo gyvenimo skolon
kaina.
skolon kaina.
Nors bankai
trimituoja apie
patiriamus nuostolius ir dūsauja dėl didinamų
rezervų blogosioms paskoloms dengti, prastos
naujienos bus laikinos. Sunkumai bankams
gresia nebent verslo kreditavimo srityje – mat
bankrutavus įmonei perimti pastatai ir įrengi
niai kompensuos tik dalį patirtų nuostolių. Ta
čiau kitą dalį neabejotinai grąžins kitos įmonės,
iš paskutinių mokančios milžiniškas palūkanas,
kurių kainos nesugeba pagrįsti net patys bankai.
Dar mažiau jaudintis bankams vertėtų dėl įsi
skolinusių gyventojų – šiems visą paskolą teks
grąžinti net ir tuo atveju, jeigu bus perimtas ir iš
varžytinių parduotas gerokai atpigęs būstas.
Bankai jau seniai kartoja neketinantys nei
gelbėti valstybės, nei imtis vykdyti socialinių
funkcijų – toks atsakymas paprastai nuskam
ba į metamus priekaištus dėl prisukto paskolų
„kranelio“. Esą verslas yra verslas, todėl paskolų
sulauks tik perspektyvios ir finansinių sunkumų
neturinčios įmonės. Ką gi, žuvis ieško kur giliau,
o bankai – kur daugiau pinigų galima uždirbti.
Tad ir jų noras susigrąžinti Baltijos šalims mestus
pinigus, kai šie nebeduoda tokios grąžos, kaip
tikėtasi, gali būti suprantamas, tačiau sunkiai
pateisinamas žinant, kad kai kurie Skandinavijos
bankai prieš kelerius metus pasinaudojo Lietuvos
suteiktomis mokesčių lengvatomis. Kuo ilgiau
Lietuva primins užtrūkusią karvę, tuo didės tiki
mybė, kad mūsų šalies bankų sektoriuje permai
nos neišvengiamos. Kas gi norės ilgiau užsibūti
ir investuoti šalyje, kur nei valdžia, nei verslas,
nei gyventojai neturi pinigų, o iki šiol sukauptos
santaupos tirpsta akyse. Kad Lietuva neliktų ir be
bankų, ir be paskolų, rūpinasi net naujoji šalies
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Per susitikimus
su Lietuvos didžiausių – SEB ir „Swedbank“ – va
dovais Prezidentė išgirdo, kad šie turi „ilgalaikių
ketinimų Lietuvoje, todėl stengsis užtikrinti savo
padalinių veiklą“. Lieka tikėtis, kad šie „ilgalaikiai
ketinimai“ susiję ne tik su skolų susigrąžinimu.

Viliotinis: Kazachstano sostinė Astana laukia lietuviškų investicijų.	Gino Dabašinsko nuotr.

Nearti kazachų plėšiniai
Ginas Dabašinskas
ginas.dabasinskas@yahoo.com

I

š Vilniaus pakliūti į Kazachstano
sostinę Astaną ne visai papras
ta. Galima skristi į Rygą, paskui – į
Maskvą, o tada į Kazachstaną – jau
tikrai atlapotos durys. Galima skristi
kur kas patogiau, nors iš pradžių ir
visai į priešingą pusę – per Vieną.
Bet ir tuomet vien skrydis, neįskaičiuo
jant neišvengiamų laiko nuostolių oro
uostuose, truktų veik aštuonias valandas,
taigi visą darbo dieną. Užimtam žmogui,
operatyviai tvarkančiam savo verslo reika
lus, šitai yra nemaža prabanga, ypač šiais
neramiais laikais. Įdomu, kad vos daugiau
nei prieš metus, 2008 m. kovą, bendrovei
„flyLAL“ buvo suteikta teisė vykdyti re
guliariuosius skrydžius maršrutu Vilnius–
Astana–Vilnius. Vadinasi, interesas tikrai
buvo, betgi nusitrynus mūsų nacionali
nėms oro linijoms, vėl viską, matyt, teks
pradėti iš pradžių. Tačiau bet kuriuo atve
ju, verslo žmonėms, pasiryžusiems įveikti
tuos tūkstančius kilometrų, skiriančius
mūsų valstybių sostines, atsiveria platūs,
nearti plėšiniai. Tai aktualu ypač dabar,
kai ir pasaulinės, ir regioninės ekonomikos
problemos virsta rimtais iššūkiais, reika
laujančiais naujų sprendimų. Taigi galimy
bių yra, tačiau akivaizdu ir tai, jog jos tikrai
dar nepakankamai išnaudotos.
Kazachstano tiesioginės investicijos
Lietuvoje šių metų pradžioje sudarė kiek
mažiau nei 5 mln. eurų, arba vos 0,05
proc., tiesioginių užsienio investicijų
mūsų šalyje. Lietuvoje registruoti aštuoni
investuotojai iš Kazachstano (daugiau
sia į apdirbamąją pramonę). O Lietuvos
tiesioginės investicijos Kazachstane dar
kuklesnės. Šių metų pradžioje jos sudarė
vos daugiau nei milijoną eurų (0,08 proc.
Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje).

Beje, čia esama ir tam tikro simetriškumo:
Kazachstane oficialiai registruoti taip pat
aštuoni investuotojai iš Lietuvos, inves
tavę į maisto produktų ir gėrimų gamybą,
didmeninę ir mažmeninę prekybą.
Tiesa, dviejų šalių ekonominių ryšių kon
tekste yra ir pozityvesnių poslinkių. Praei
tais metais Lietuvos ir Kazachstano užsie
nio prekyba išaugo daugiau kaip 8 proc. ir
sudarė apie 330 mln. eurų. Mūsų eksportas
į Kazachstaną, palyginti su 2007 m., suma
žėjo beveik ketvirtadaliu (23,2 proc.), tačiau
štai pirmą šių metų ketvirtį, palyginti su
tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, jis vėl
gerokai šoktelėjo į viršų – taip pat kone ket
virtadaliu (24,6 proc.). Tiesa, didžiąją dalį
(apie 30 proc.) eksporto sudaro mūsų tur
guose perpardavinėjami automobiliai (beje,

Šalyje, kur aukšti pareigūnai,
vos išgirdę mūsų užsienio reika
lų ministro vardą, šypsosi, vadi
na jį vardu ir prašo perduoti lin
kėjimų, tikrai galima ieškoti vers
lo galimybių.
šis verslas dėl besikeičiančių taisyklių jau
artimiausioje ateityje turėtų patirti nuo
smukį), tačiau čia, matyt, pradėjo veikti ir
krizės veiksnys. Anksčiau mūsų eksportuo
tojai svyravo tarp tolimesnių ir artimesnių
rinkų (pirmiausia, Rusijoje ir Ukrainoje),
o dabar, iškilus naujiems iššūkiams, naujų
galimybių tenka ir tolėliau pasidairyti. Juo
lab Kazachstane, pasižyminčiame stabilia
politine padėtimi ir tvaria ekonomine plėt
ra, tam yra visos sąlygos.
Kita tendencija susijusi su prekių importo
dinamika. Štai praėjusiais metais Lietuvos
importas iš Kazachstano (apie 140 mln.
eurų), palyginti su 2007 m., išaugo 2,3
karto. Pagrindinės importo prekės – nafta,
siera, ferolydiniai, azoto trąšos. Tačiau
pirmas šių metų ketvirtis liudija tam tikrą
importo nuosmukį – palyginti su tuo pačiu
2008 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 1,6 kar
to. Čia galima įžvelgti bendro ekonomikos
sąstingio, kurį tenka išgyventi ir Lietuvai,
ir Kazachstanui, poveikį.
Tiesa, gamtinių išteklių turtingam Ka
zachstanui, praėjusių metų pabaigoje

patyrusiam rimtesnį finansų krizės kres
telėjimą (susvyravo šalies bankų sekto
rius, stabtelėjo statybos), kiek pavyko
stabilizuoti padėtį (tam padėjo ir vėl kiek
šoktelėjusios naftos ir dujų kainos), todėl
ateityje vis dėlto galima tikėtis, kad bus
aktyviau bendradarbiaujama. Tam pa
lanki ir abiejų šalių vykdoma ekonominė
politika arba, kaip sako Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas, eko
nominė diplomatija.
Ir tai jau duoda vaisių, kurių skonį, visai
neseniai besilankant Kazachstano sostinė
je Astanoje, man pačiam teko patirti. Šaly
je, kur aukšti pareigūnai, vos išgirdę mūsų
užsienio reikalų ministro vardą, šypsosi,
vadina jį vardu ir prašo perduoti linkėji
mų, tikrai galima ieškoti verslo galimybių
– jau vien todėl, kad nuo tokio pozityvaus
pareigūnų nusiteikimo Kazachstane tikrai
labai daug kas priklauso. Beje, vienas iš
naujausių pavyzdžių pozityvaus verslo
ir užsienio politikos bendradarbiavimo
Centrinės Azijos kryptimi: neseniai per
V.Ušacko vizitą į Kazachstaną ten lankėsi
ir mūsų verslo delegacija, kuriai vadovavo
Tarptautinių prekybos rūmų („ICC Lie
tuva“) generalinis direktorius Algimantas
Akstinas.
Taigi galima drąsiai tvirtinti, kad per
pastaruosius metus Kazachstanas tapo
pagrindiniu Lietuvos ekonominiu partne
riu Centrinės Azijos regione, tačiau nors
prekybos mastas nuolat auga, akivaizdu,
kad Lietuva ir Kazachstanas turi didžiulį
dar neišnaudotą bendradarbiavimo poten
cialą energetikos, transporto ir prekybos
srityse. Kazachstanas – didelė ir turtinga
energijos išteklių šalis, kurios ekonomika,
nepaisydama laikinų sunkumų, stabiliai
auga. Politinė padėtis šalyje taip pat stabi
li, o rinka didelė, ji nuolat auga. Šalis ieško
partnerių siekdama panaudoti didžiulius
gamtos turtus, eksportuoti žaliavas, ga
minius, taip pat grūdus geležinkeliu bei
jūra ir spręsti logistikos uždavinius. Todėl
Lietuvos verslininkai turi geras ir gana
saugias galimybes investuoti į Kazachsta
no pramonę ir ypač į paslaugų sferą, kuri
dar nėra pakankamai išplėtota. Kitas klau
simas, ar mūsų verslininkai išties sugebės
tuo pasinaudoti.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
karštOJI linija:
ISSN 1822-7791
© 2007 „Diena Media News“
Labdarių g. 8, 01120 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4242,
E. paštas: info@vilniausdiena.lt
DIENRAŠTIS VILNIUI

Vyriausiasis redaktorius
Raimundas Celencevičius

212 2022

MIESTAS: 219 1381
LIETUVA: 219 1381
EKONOMIKA: 219 1374
EKODIENA: 219 1380
PASAULIS: 219 1391
SPORTAS: 219 1375

reklamos skyrius: 261

3654

Platinimo tarnyba:

Menas ir Pramogos: 279 1388
Namai: 219 1378
Sveikata: 219 1375
Ratai: 219 1368
Šeima: 219 1376
Šokoladas: 279 1376
TV DIENA: 219 1380

Visi kontaktai: http://vilniaus.diena.lt/dienrastis/redakcija

261 1688

PRENUMERATOS SKYRIUS: 261 1688
PLATINIMO TARNYBA: 261 1688
RINKODAROS SKYRIUS: 261 3659
REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:
261 3654, 261 3000
261 9655, 279 1386
faks. – 279 1379

Prenumeratos skyrius: 261
SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653
SKELBIMŲ SKYRIUS SPAUDOS
RŪMUOSE
(Laisvės pr. 60, 1211 kab.)
tel./faks. – 242 8065

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino „Poligrāfijas grupa Mūkusala“.
Tiražas 11 100. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.

1688

Penktadienis, liepos 17, 2009 vilniausdiena.lt

užribis 7

Verslininkui kapą
žudikai kasė du kartus
Godumas sumaišė pro
tą. Verslininko Dariaus
Vaisėtos nužudymu įta
riami asmenys iš pradžių
jį apiplėšė, paskui nužu
dė, paslėpė, o vėliau dar
kartą atkasė auką.
Kaltę pripažįsta tik vienas
Vakar teismas leido suimti jau tris
verslininko D.Vaisėtos nužudymu
įtariamus asmenis: 22 metų Ro
maną Mironiuką, 21 metų Moni
ką Elenbergaitę ir 21 metų Man
tą Adomavičių. Šiandien teismas
turės nuspręsti, kiek laiko suimti
Lauryną Druteiką.
Kol kas iš sulaikytųjų tik M.Adomavičius prisipažįsta dėl visų jam
inkriminuojamų kaltinimų: tyči
nio nužudymo, sukčiavimo ir ne
teisėto disponavimo banko korte
lėmis. Jis, kaip ir kaltas tik dėl ne
teisėto laisvės atėmimo ir dispo
navimo banko kortelėmis prisi
pažįstantis R.Mironiukas, suim
tas dviem mėnesiams. Savo kal
tės nepripažįstanti M.Adomavi
čiaus sugyventinė M.Elenbergai
tė suimta mėnesiui.
Ilgai planavo
Kaip pranešė portalas delfi.lt,
verslininko užpuolimas buvo pla
nuotas iš anksto. Pas LUX PRO va
dovą dirbusi M.Elenbergaitė savo
draugui buvo prasitarusi, jog vers
lininkas dažnai vartoja alkoholį, o
kad nepamirštų banko kortelių
PIN kodų, nešiojasi juos užsira
šęs. Kalbėjo ji ir apie itin brangius
D.Vaisėtos nešiojamus papuošalus
– esą pusės milijono vertės auksi
nę grandinėlę ir brangų žiedą.
M.Elenbergaitė taip pat nu
rodė, kur gyvena jos viršininkas.
Nusikaltėliai įsibrovė į jo namus ir
pavogė beveik 115 tūkst. litų vertės
juvelyrinių dirbinių.
To jiems neužteko. Buvo nu
spręsta verslininką apiplėšti dar
kartą. M.Elenbergaitė išviliojo
darbdavį į užmiestį, kur jo jau lau
kė gerai pasiruošę ginkluoti nusi
kaltėliai. Keturiais šūviais nušovę

Parlamento nariui –
kaltinimai vogus elektrą
Netr uk us Jagm in ai
sužinojo esą kaltina
mi elektros vagyste. RST krei
pėsi į teismą, ir iš Jagminų bu
vo pareikal auta grąž int i per 6
tūkst. litų.
J.Jagmino advokatas Juozas Ci
bulskis teigė, jog 2007 m. RST su
rašytame akte teigiama, kad jokių
skaitiklių pažeidimų nerasta, bet
RST teismui tvirtina, jog Audro
nė Jagminienė įmonei skolinga už
elektros energiją, suvartotą nuo
2005 iki 2008 m.
„Peršasi mintis, jog RST dar
buotojai gali specialiai sugadin
ti elektros energijos skaitiklius ir
paskui reikalauti solidžių kom
pensacijų, nes mūsų žiniomis, už
kiekvieną nustatytą elektros va
gystės faktą išmokama 20 proc.
premija. Pabrėžiu, jog prie elekt
ros skaitiklio galėjo prieiti tik RST
darbuotojai. Mano šeima visuo
met reguliariai mokėdavo ir mo
ka už tiekiamą elektros energi
ją, esame sąžiningi, todėl nori
me, kad su mumis būtų elgiama
si sąžiningai“, – sakė J.Jagminas.

1p.

Socialdemokratas tvirtino vėliau
pats kreipsiąsis į teismą dėl gar
bės ir orumo įžeidimo.
RST Rinkodaros ir komunikaci
jos skyriaus vadovė Kristina Ma
žeikytė teigė, kad J.Jagminui iš
keltas ieškinys dėl galimo nelega
laus elektros energijos vartojimo,
o tai, ar Seimo narys kaltas, nusta
tys teismas.

Peršasi mintis, jog RST
darbuotojai gali specia
liai sugadinti elektros
energijos skaitiklius ir
paskui reikalauti solidžių
kompensacijų.
RST atstovė paneigė tai, kad
įmonė išmoka 20 proc. premiją
darbuotojui už kiekvieną nusta
tytą elektros vagystės faktą. Pla
čiau komentuoti galimo neteisėto
elektros energijos vartojimo deta
les K.Mažeikytė atsisakė.
Byla bus nagrinėjama rugpjūčio
25 d. Vilniaus 1-ajame administra
ciniame teisme.

Bendrininkė: gerai verslininką D.Vaisėtą pažinojusi M.Elenbergaitė tapo

bendrininke ir jį plėšiant, ir žudant.	 Dainiaus Sinkevičiaus (delfi.lt) nuotr.
D.Vaisėtą, budeliai jį iki pusės iš
rengė ir pusnuogį įvertė į šalia fer
mos rastą iškastą duobę.

Po savaitės nusikaltėliai
grįžo į nusikaltimo vie
tą, mat susigriebė, kad
skubėdami atsikratyti la
vono, pamiršo nuo jo
nuimti grandinėlę ir žie
dą, apie kurį pasakojo
M.Elenbergaitė.
Tada kompanija pradėjo sma
giai gyventi: važiavo apsipirkti į
Rygą, paėmė iš D.Vaisėtos sąskai
tos pinigų.
Stengėsi veltui
Po savaitės nusikaltėliai grįžo į
nusikaltimo vietą, mat susigrie
bė, kad skubėdami atsikratyti la
vono, pamiršo nuo jo nuimti gran
dinėlę ir žiedą, apie kurį pasako
jo M.Elenbergaitė. Jie atkasė ir

vėl užkasė kapą, tačiau, pasirodo,
papuošalai nebuvo tokie vertingi,
kaip atrodė.
Keturiasdešimtmetis buitine
technika prekiaujančios bendro
vės LUX PRO vadovas iš savo na
mų Balžio gatvėje automobiliu
„Mercedes-Benz“ išvažiavo bir
želio 10 d. Vyras dažnai išvykda
vo verslo reikalais, tačiau kai ne
grįžo savaitę ir neatsiliepė telefo
nu, draugė sunerimo.
Birželio 17 d., apie 18.55 val.,
ji kreipėsi į sostinės 5-ąjį polici
jos komisariatą. Buvo paskelbta
D.Vaisėtos paieška.
Įtariami žudikai sulaikyti lie
pos 14 d. Juos apklausiant paaiš
kėjo, kad verslininko lavonas pa
slėptas apleistoje fermoje Vil
niaus rajone, netoli Siužonių kai
mo. Kūną žudikai buvo paslėpę
duobėje, užvertę žemėmis ir ak
menimis.

Atsakas: J.Jagminas neigia, kad nelegaliai naudojosi elektra, ir žada kreip

tis į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo.
Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

VD inf.

Bandė pasisavinti 1,3 mln. litų ES lėšų
Asta Kuznecovaitė
Lietuvos generalinė prokura
tūra su Finansinių nusikal
timų tyrimo tarnyba (FNTT)
baigė ikiteisminį tyrimą dėl
dokumentų klastojimo ir pa
sikėsinimo sukčiaujant gauti
1 294 800 litų ES finansinės
paramos.
Pasak FNTT patarėjo Igorio
Kržečkovskio, per tyrimą paaiškė
jo, kad vienos ne itin didelės Vil
niuje veikiančios statybų bendro
vės direktorius, turintis ir ūkinin
ko pažymėjimą, planavo Trakų ra
jone įkurti kaimo turizmo sodybą.

„Norint gauti ES lėšų reikia pasi
rašyti sutartį dėl paramos, Nacio
nalinei mokėjimo agentūrai (NMA
– red. past.) jis turėjo pateikti pa
raišką ir pristatyti projektą. Taip ir
buvo padaryta, tačiau jau per pir
mą paraiškos etapą bendrovės sa
vininkas pateikė suklastotus duo
menis“, – kalbėjo I.Kržečkovskis.
ES finansuoja tik tam tikrą dalį
projekto, tačiau tai daroma tik po
to, kai jis jau būna įgyvendintas,
todėl norintis gauti paramą asmuo
privalo įrodyti, jog turi pakanka
mai lėšų. Šiuo atveju būsimos kai
mo turizmo sodybos statytojas to
kius duomenis suklastojo.

Vėliau, pasirašius su NMA su
tartį dėl paramos projektui sutei
kimo bei organizuojant konkur
są – dėl statybos darbų vykdymo,

Per 2009 m. sausio–bir
želio mėnesius FNTT pra
dėta 12 ikiteisminių ty
rimų dėl išaiškintų nusi
kalstamų veikų siekiant
gauti ES paramą.
vyras su bendrininku įsteigė dar
vieną bendrovę. Buvo planuoja
ma, kad ši faktiškai to paties as
mens vadovaujama bendrovė tu
ri laimėti statybos darbų konkur

są. „Įmonė buvo įsteigta žinant,
kad tikrai laimės konkursą, tačiau
paramos gavėjams reikėjo sukur
ti vaizdą, kad konkurse dalyva
vo ir kitų įmonių, todėl buvo pa
teikti suklastoti dokumentai – ne
va jų pateikti pasiūlymai“, – sakė
FNTT patarėjas.
Paskelbus „laimėtoju“ savo įmo
nę, pažeisti ES reikalavimai, drau
džiantys paramos gavėjui pirkti pa
slaugas iš susijusių asmenų.
Įvykdęs dalį darbų ir siekda
mas neteisėtai gauti ES lėšas, sta
tybų bendrovės direktorius patei
kė NMA suklastotus dokumentus,
tačiau apgaulė buvo pastebėta.

FNTT nedelsdama informavo
apie pažeidimus NMA ir ši sustab
dė lėšų pervedimą, o vėliau inici
javo sutarties dėl ES paramos sky
rimo projektui nutraukimą. „Briu
selis labai griežtai draudžia finan
suoti objektus, kurie atliekami pa
žeidžiant įstatymus“, – kalbėjo
I.Kržečkovskis.
Per 2009 m. sausio–birželio
mėnesius FNTT pradėta 12 iki
teisminių tyrimų dėl išaiškintų
nusikalstamų veikų siekiant gau
ti ES paramą. Per tyrimą buvo už
kirstas kelias neteisėtai pasisavinti
daugiau nei 20,9 mln. litų ES pa
ramos.
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Kad atstumas netaptų poros duob
Jūratė Kuzmickaitė

Ji – viešbučio reikalais, plėtra,
renginiais, jis – politiniu ir visuo
meniniu gyvenimu. Todėl poros
susitikimai nebuvo dažni ir regu
liarūs. Pasitaikydavo, kad jie susi
tikdavo kartą per savaitę, bet bū
davo – ir kartą per mėnesį, ir dar
rečiau.
„Pamažu prisitaikai prie naujo
ritmo, prie kitokio gyvenimo“, –
tarė R.Mikaitis. Jam, be intensy
vios išorinės veiklos, teko rūpes
tis vaikais, buitis, namų reikalai.

j.kuzmickaite@diena.lt

Kai Paulius Kovas po il
gos kelionės jachta viešai
pasipiršo Nijolei Nar
montaitei, visiems tapo
aišku: pasiilgti – gerai.
Bet daugybė porų, per
dalytų atstumo, ilgesį va
dina sunkiai ištveriamu.

Nuotykiams nebuvo laiko
Dviejų vaikų tėvui, gyvenančiam
be žmonos šalia, padėjo artimie
ji, bičiuliai. Vyresnioji dukra Ra
sa tapo tikra dešiniąja tėčio ranka.
„Bet vis tiek buvau toks apsivertęs
darbais, kad apie kokius nors nuo
tykius negalėjo būti nė kalbos, –
juokėsi R.Mikaitis. – Darbus
baigdavau labai vėlai. Dar – spė
ti į parduotuvę. Dar – pakalbėti
su Marijonu ir įtikinti jį, kad pri
valo užmigti vienas. Įsiterpti kaž
kokioms grėsmėms mūsų šeimai
tiesiog nebuvo šanso.“
„Užimtumas“, – toks R.Mikai
čio patarimas tiems, kurie ieško
recepto, kaip kilometrų skiriamai
porai išvengti pašalinių pagundų.

Egzaminą išlaiko ne visi
Šeimų, kurias skiria šimtai ki
lometrų, šiandien Lietuvoje tiek
daug, kad gyvenimas, kai jis arba
ji skirtinguose miestuose ar šaly
se, tapo beveik norma.
Psichologai perspėja: atstumas
yra egzaminas šeimai. O egzami
nus, kaip žinome, išlaiko ne visi.
Kai apie gyvenimą atskirai
nuo vyro – futbolininko Deivido
Šembero pasakoja Agnė Armoš
kaitė-Šemberienė, viskas atrodo
gana šaunu: kartu leidžiant vieną
savaitę per mėnesį nebelieka ru
tinos, erzinančių buitinių smulk
menų ir nereikšmingų kivirčų,
kas ne vietoje padėjo televizoriaus
pultelį.
Tačiau politikų Laimos And
rikienės ir Vidmanto Žieme
lio šeima iširo L.Andrikienei ta
pus europarlamentare ir išvykus
į Briuselį. Panašiai susiklostė ir
praėjusios kadencijos europarla
mentarės Jolantos Dičkutės šei
moje: ji išsiskyrė su Vilniuje li
kusiu vyru verslininku Mindaugu
Matulioniu.

Susitikus – ne vien buitis
Kitas pavojus – dvasiškai nutolti,
susvetimėti, prarasti sąlyčio taš
kus, R.Mikaičio manymu, taip pat
išsprendžiama problema.
„Reikia kuo daugiau kalbėtis.
Susitikus išsiaiškinti visus niuan
sus, išsakyti viską, kas kelia neri
mą, kas guli ant širdies“, – įsiti
kinęs jis.
„Kalbėtis reikia ne vien apie
buitį, – teigė G.Mikaitienė. –
Atskirai gyvenančiai porai ky
la didelis pavojus subuitėti. Juk
susitikus, regisi, tiek daug na
minių reikalų, kuriuos reikia ap
tarti, išspręsti. Vis dėlto, kai susi
tikimai reti, būtina jiems suteikti
bent kiek romantikos. Pabūti tik
dviese atitrūkus nuo pro
blemų.“
„Tam reikia pasi
stengti, kažką spe
cialaus suorganizuo
ti, – kalbėjo ji. – Kad ir
pietus restorane ar pa
sisėdėjimą namų te
rasoje. Kartais aš nu
pirkdavau mums abiem
bilietus į koncertą, į spek
taklį, kad susitikę abu su
Rimu ne vien panirtume
į buitį, bet ir kartu kaž
kur išeitume.“

Pavojai ir priešnuodžiai
Psichologai tikina: bet kuriuo, net
ir pačiu sėkmingiausiu atveju, at
stumas pakeičia poros santykius.
Kokia linkme jie pasisuks toliau,
lems poros branda ir asmeninės
moters bei vyro savybės.
Po ilgo laiko, praleisto už dau
gybės kilometrų vienas nuo kito,
vėl kartu gyvenančios poros iš
skiria keletą bruožų, padėjusių
išsaugoti santykius nuo „trečio
jo“ atsiradimo, nutolimo, susveti
mėjimo. Tie bruožai – tai atsako
mybė, asmenybės užsigrūdinimo
laipsnis, moralinės nuostatos ir,
be abejo, kertiniai dalykai, sieję
porą visą jos gyvavimo laiką.
8,5 metų gyvenę atskirti kilo
metrų Ryšių istorijos muziejaus
vadovė Giedrė Mikaitienė ir Kau
no vicemeras Rimantas Mikaitis
pridūrė dar keletą svarbių detalių.
Vyras liko su vaikais
R.Mikaitis buvo likęs Kaune, na
muose, su dviem vaikais – Rasa
ir Marijonu, o G.Mikaitienė dir
bo iš pradžių Vilniuje, paskui Pa
langoje.
Kai Rasa buvo paauglė, o Ma
rijonas – trijų mėnesių kūdikis,
G.Mikaitienė pradėjo dirbti Vil
niuje tuomečio „Lietuvos teleko
mo sporto klubo“ plėtros direk
tore. Kai Marijonas tapo pirmoku,
o Rasa – pirmakurse studente,

Adaptacija: 8,5 metų praleidę skirtinguose miestuose G. ir R.Mikaičiai vėl mokosi

gyventi kartu.			
G.Mikaitienė jau buvo Palangos
viešbučio „Vanagupė“ vykdomo
ji direktorė.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

ir vėlai, sugrįždavau namo, tai
gi nuo šeimos gyvenimo neatit
rūkau. Kai persikėliau į Palangą ir

Gyvenant atskirai, ima stigti pojūčio, kad dalyvauji savo
šeimos gyvenime. To fizinio buvimo kartu, bendro biolauko.
„Kol penkerius metus dir
bau Vilniuje, – prisimena G.Mi
kaitienė, – kiekvieną vakarą, kad

atsidūriau už 235 kilometrų, daug
kas pasikeitė.“ G. ir R.Mikaičiai
užimti būdavo net savaitgaliais.

Vertinti akimirkas
„Gyvenant atskirai, –
neslėpė
G.Mikaitie
nė, – ima stigti po
jūčio, kad dalyvauji
savo šeimos gyveni
me. To fizinio buvimo
kartu, bendro biolau
ko. Grįždama iš Palan
gos po kurio laiko ėmiau
suvokti, kad nelabai da
lyvauju savo šeimos gy
venime. Kad jie turi savo sistemą,
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bkasiu
o aš sugrįžusi ne itin galiu jiems
padėti, nes tada tik suardau visą
tvarką.“
Tačiau, G.Mikaitienės many
mu, egzistuoja ir nedidelis teigia
mas niuansas: atskirai gyvenanti
šeima išvengia nuobodulio, mo
notonijos, rutinos.
„Vis dėlto romantikos tokiuo
se santykiuose ne tiek ir daug, –
pripažino ji. – Todėl labai svarbu
išmokti vertinti kiekvieną su
sitikimų akimirką. Reikia jomis
pasidžiaugti – ar kartu grybau
jant, ar valgant, ar dirbant dar
bus, kuriuos pavyksta nudirbti
susitikus.“
Būtinas bendras pomėgis
G. ir R.Mikaičiai nedaug kalbė
davosi telefonu. „Nebent ilgiau
pavykdavo vakarais, bet tada kal
bėdavau ne vien su Rimu – ir su
vaikais. Abu buvome be galo už
siėmę, ir tai turbūt būdinga vi
soms atskirai gyvenančioms šei
moms. Juk atskirai gyveni ne
šiaip sau, o todėl, kad turi kaž
kokių motyvų, tikslų“, – sakė
G.Mikaitienė.
Ji įsitikinusi, kad atskirai gy
venančios poros ryšį labai palaiko
bendras pomėgis, vienijantis lais
valaikio leidimo būdas. Žmonos
nuomonei pritaria ir vyras. „Susi
tikus laisvalaikis turi būti bendras
ir smagus abiem. Tai padeda išlai
kyti artimus santykius“, – kalbėjo
R.Mikaitis.

Sunkiai įsivaizduoju šei
mą, kurią sieja tik bui
tis ir labai skiriasi poros
pomėgiai. Tuomet susi
tikimai, kuriems skirtas
abiejų laisvalaikis, gal
tampa kiek problemiški.
G. ir R.Mikaičiai nuo jaunystės
yra aistringi orientacininkai. Per
šį sportą jie ir susipažino. Dabar
juo užsiima savo malonumui.
Vėl mokosi būti kartu
Kai gyveno atskirai, orientaci
nis sportas porai susitikus būda
vo idealus laisvalaikis. „Išvažiuo
davome savaitgalį į miškus, ten,
aišku, susitikdavome ir su kitais
žmonėmis, bet svarbiausia – sma
giai pabūdavome kartu ir drauge
pasisemdavome gerų emocijų“, –
pasakojo G.Mikaitienė.
„Sunkiai įsivaizduoju šeimą,
kurią sieja tik buitis ir labai ski
riasi poros pomėgiai. Tuomet su
sitikimai, kuriems skirtas abiejų
laisvalaikis, gal tampa kiek pro
blemiški“, – svarstė R.Mikaitis.
Nuo pavasario G. ir R.Mikaičiai
vėl gyvena kartu, savo namuo
se Kaune. „Tebevyksta adapta
cija, – juokėsi Giedrė. – Vėl mo
komės gyventi drauge. Atsiranda
naujų potyrių. Jaučiuosi 10 metų
jaunesnė.“
R.Mikaitis, parsivežęs iš Pa
langos keturis šeimos dviračius ir
žmonos mantą, per visą sieną su
kalė naują spintą. „Sutilpome“, –
patenkintas tarė jis.

Ištvėrę: L. ir J.Baltokai tikina, kad judviejų santykiai pakankamai brandūs, todėl dideli atstumai jiems nė motais.

Nerijaus Jankausko nuotr.

Išsiskyrimai – tik stipriesiems
Šarūnė Kutinskaitė
s.kutinskaite@diena.lt

Išsiskyrimo skonį paty
rusios poros tikina, kad
toks šeimos modelis
galimas tik brandžioms ir
stiprioms asmenybėms.
Kankinamai ilgas pusmetis
Prieš ketverius metus jaunimui
masiškai plūstant uždarbiauti į
užsienį, ant to paties kabliuko už
kibo ir vilnietis Jonas Baltokas.
Tada jam buvo 28-eri.
„Kultūros centre dirbau jau
nimo sektoriaus vadovu. Tokiose
vietose atlyginimai nekyla. Vie
ną dieną su žmona nusprendėme,
kad finansinės gerovės reikia ieš
koti svetur“, – svarbų sprendimą
prisiminė dabar jau 32 metų vyras.
Jis naiviai tikėjo, kad svajonių
šalimi vadinama Anglija netrukus
taps namais jo šeimai. Deja, Jo
no viltys žlugo, o vietoje planuotų
dviejų mėnesių vyras be namiš
kių svetimoje šalyje buvo privers
tas praleisti daugiau nei pusmetį.

„Po tokio ilgo išsiskyrimo turėjau
apsispręsti: važiuoti atgal pas na
miškius ar visą šeimyną gabenti į
šalį, kurioje pinigais tikrai nelyja.
Jau po kelių dienų kišenėje turė
jau bilietus į Lietuvą“, – pasakojo
J.Baltokas.
Rašė žmonai laiškus
Vyras neslepia – ištverti išsisky
rimą nebuvo lengva. Juolab kad
uošvių namuose jo laukė ne tik
mylima moteris, bet ir dvi mer
gaitės – Teresė ir Magdalena.
„Būdamas už daugybės ki
lometrų nuolatos joms skambi
nau. Pamenu, kad ir mažiausioji
į telefono ragelį pasakydavo ke
lis sunkiai suprantamus žodelius.
Prieiti prie kompiuterio ne visada
pavykdavo. Be to, ir žmonos ma
mos namuose interneto nebu
vo“, – prisiminė vyras.
Liną pasiekė mažiausiai trys
ranka rašyti vyro laiškai. „Turbūt
tai buvo paskutiniai laiškai, ku
riuos rašiau kam nors“, – nusi
juokė pašnekovas.
Jonas iki šiol negali pamiršti
akimirkos, kai po ilgos pertraukos
jiedu su žmona vienas kitam pa

žvelgė į akis. Sutuoktinius užval
dė dviejų nuo gyvenimo pavargu
sių žmonių emocijos.
Atstumas subrandino
„Susitikimas nebuvo toks svar
bus, kaip santykių eiga po jo. Ats
kirai praleidome pusmetį. Visą
tą laiką Lina jautė dvasinę krizę,
man taip pat buvo sunku“, – pra
sitarė vyras.

Lina jautė dvasinę
krizę, man taip pat
buvo sunku.
Šiandien Jonas negali atsa
kyti į klausimą, ar išsiskyrimas
juos suartino, ar atitolino. Jis ma
no, kad atstumas ir tie šeši mė
nesiai juos tiesiog pakeitė. „Bet
koks drastiškas žingsnis subran
dina žmones“, – įsitikinęs Jonas,
dabar su šeima gyvenantis Klai
pėdoje.
Liūdna pasakos pabaiga
Kaunietis Eligijus įsitikinęs, kad
ilgi išsiskyrimai – tik stiprioms
asmenybėms. Porą metų jis sun
kiai dirbo Amerikoje, kad galėtų

sumokėti įsiskolinimus bankui.
Visą savo meilę žmonai ir ketverių
sūnui kas mėnesį vyras kruopščiai
sudėdavo į siuntinius ir pinigines
perlaidas.
Eligijus mylimajai skambin
davo kiekvieną dieną, siųsda
vo elektroninius laiškus. Išsiilgęs
kūniškų malonumų ne kartą ban
dė su žmona net mylėtis telefonu.
„Pastebėjau, kad per mūsų po
kalbius apie jausmus užsiminda
vau tik aš vienas“, – pirmuosius
santykių byrėjimo ženklus prisi
minė kaunietis.
Neretai jo mylimoji neatsaky
davo į skambučius. Eligijus nu
sprendė grįžti ir gelbėti yran
čią santuoką. „Grįžau per vėlai.
Žmona priprato turėti mano pini
gus, bet ne mane“, – atsiduso jis.
Vėliau paaiškėjo, kad Eligijaus
šlepetes, kol jo nebuvo namuose,
avėjo kitas vyras.
„Ką patarčiau poroms, kurias
skiria atstumas? Tokių pasakų
pabaiga neprognozuojama. Ma
no, deja, – liūdna. Geriau nie
kada nepalikite savo žmonų ar
ba pasiimkite jas kartu“, – patarė
Eligijus.

Psichoterapeutė Genovaitė Petronienė: „Bendraukite visais įmanomais būdais“
simegzti nauji santykiai. Tačiau
kai kurios poros puikiai sutaria,
kol gyvena kartu tik savaitga
liais, o pradėjusios gyventi kartu
visą laiką ima rietis.

– Kokią įtaką porų santy
kiams daro ilgalaikiai išsi
skyrimai ir tolimi atstumai?
– Trumpalaikiai išsiskyrimai į
daugelio žmonių santykius įlieja
gerų permainų. Ilgalaikis gyveni
mas atskirai partnerius atitolina.
Iš pradžių išgyvenamas diskom
fortas, liūdesys, vėliau jie įpranta
gyventi vienas be kito. Gali už

– Ar galima teigti, kad pora,
kurią skiria 100 km, turi dau
giau galimybių išsaugoti savo
santykius, nei ta pora, kurią
skiria 1000 km?
– Esmė ne kilometrai, o kaip daž
nai tokie žmonės gali bendrauti: ar
jie turi pakankamai finansų kiek
vieną savaitę įsigyti lėktuvo bilie
tą, panašią sumą skirti degalams?
Kita vertus, žmogaus charakteris
– dar svarbiau. Stiprios asmeny
bės paprastai sugeba ilgai palai
kyti tik dvasinį ryšį, o silpnesnės
nemoka būti vienos – joms reikia
ir fizinio partnerio buvimo šalia.
– Ką patartumėte poroms,
kurias skiria atstumas?

– Bendraukite telefonu, elektro
niniais, ranka rašytais laiškais,
trumposiomis žinutėmis ir visais
kitais prieinamais būdais. Siųs
kite savo nuotraukas. Juk šiais
laikais galimybės labai didelės.
Tai daryti reikėtų kuo dažniau.
Svarbu, kad žmonės ir toliau da
lytųsi savo kasdienybe, jausmais
ir mintimis.
– Kaip spręsti partnerio ne
buvimą šalia, kalbant apie in
tymiąją pusę?
– Manau, daugelis žmonių to
kiais atvejais praktikuoja mas
turbaciją. Kita vertus, susilaiky
mą palengvina sportas. Medicina
įrodė, kad susilaikymas nuo sek
sualinio gyvenimo neturi įtakos
sveikatai, jei žmogus nepatiria
jaudinančių dirgiklių. Bet kuriuo
atveju, tokie sprendimai visgi tu
ri savo ribas – ilgas susilaikymas
gali lemti netikėtus seksualinius

paslydimus, dėl kurių po to lieka
tik atleisti. Ne paslaptis, kad il
gesniam laikui išvykę žmonės įsi
velia į romanus. Visais atvejais
egzistuoja rizika nuo nuotykio
pereiti į rimtus santykius. Todėl
geriau porai visgi stengtis kaip
galima dažniau matytis.
– Kada vienas sutuoktinių
turėtų sunerimti dėl juos ski
riančio atstumo?
– Sunerimti verta, kai kyla įtari
mų dėl emocinio nutolimo, kuris
pirmiausia pasireiškia įvairiomis
smulkmenomis: vienas partnerių
ima rečiau rašyti laiškus, skam
binti, randa priežasčių, dėl ko
praleisti judviejų susitikimą ir t.t.
Toms smulkmenoms verta būti la
bai jautriam ir iš karto jas paste
bėti, bet ne spausti kitą žmogų, o
pasitarti, kaip spręsti sunkumus.
Kalbėjosi Šarūnė Kutinskaitė
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„Riga City Service“
plečia klientų būrį

Investicijos: vien bendrovės kokybės laboratorijoje esantys aparatai kainuoja kelis milijonus litų.		



Gedimino Bartuškos nuotr.

Biotechnologijų įmonė
tikra dėl ateities
Gintautas Degutis
g.degutis@diena.lt

Veiklos dešimtmetį minin
čios Lietuvos biotechnolo
gijų bendrovės „Sicor Bio
tech“ vadovai nedejuoja
dėl krizės, o kuria ambi
cingus planus ir tęsia vais
tų nuo vėžio paieškas.
Sunkmetis plėtrai netrukdo
Tarptautinei farmacijos korpora
cijai „Teva“ priklausanti Lietuvos
įmonė jau gyvena kito dešimtme
čio planais. Pernai ES užregistra
vus lietuvių sukurtą onkologinėms
ligoms gydyti skirtą medikamentą
filgrastimą, bendrovės veikla pra
dėjo sparčiai plėstis. Dabar lietu
viški vaistai parduodami dvide
šimtyje ES ir kitų pasaulio šalių.
Nors ekonominė krizė, pirmą
šių metų ketvirtį „Sicor Biotech“
dirbo septynias dienas per savaitę.
Antrą ketvirtį darbo laikas buvo
sutrumpintas iki penkių dienų.
Tačiau netrukus įmonė vėl pla
nuoja grįžti prie ankstesnio dar
bų grafiko.
Išaugus paklausai „Sicor Bio
tech“ per artimiausius dvejus me
tus planuoja išplėsti gamyklą Vil
niuje ir taip įmonės pajėgumą pa
didinti du kartus. Tam ketinama
skirti apie 20 mln. litų.
„Žemės sklypo plotas gana dide
lis – 2,5 ha. Kadangi mūsų gamykla
yra modulinio tipo, naujos gamyk
los statyti nereikės. Tiesiog užsa
kysime papildomų modulių ir juos
prijungsime prie turimo dabartinio
pastato“, – aiškino bendrovės „Si
cor Biotech“ generalinis direkto
rius prof. Vladas Algirdas Bumelis.
Biotechnologijos – šalies ateitis?
Jis taip pat tikisi, kad per dešimt
metį, iki 2020 m., pavyks apie de
šimt kartų padidinti Lietuvos bio
technologijų įmonių apyvartą. Da
bar šiame sektoriuje iš viso dirba
apie 500 žmonių, kurie sukuria 0,1
proc. šalies BVP. Visų šalies bio
technologijų įmonių apyvarta per
nai siekė apie 100 mln. litų, iš ku

rių 81 mln. litų – „Sicor Biotech“
nuopelnas. Tačiau V.A.Bumelis ti
kisi, kad per dešimtmetį su kito
mis panašaus profilio gamyklomis
pavyks pasiekti 1 mlrd. litų parda
vimo apimtį.

Vladas Algirdas Bumelis:
Šaliai, kuri neturi jokių
išteklių, intelekto ir daug
žinių reikalaujančių
inovacijų skatinimas
bei plėtra yra svarbiausia
niša, padėsianti
pritraukti investicijų.
„Po gero dešimtmečio būsi
me per brangi šalis organizuo
ti gamybą net ir turtingų Vakarų
Europos šalių bendrovėms. Ša
liai, kuri neturi jokių išteklių, in
telekto ir daug žinių reikalaujan
čių inovacijų skatinimas bei plė
tra yra svarbiausia niša, padėsianti
pritraukti investicijų“, – įsitikinęs
V.A.Bumelis.
Biotechnologijų įmonės vado
vas taip pat pabrėžė mokslo slėnių
svarbą. „Aukštųjų technologijų

verslas neįmanomas be mokslo ir
atvirkščiai – mokslas nėra panau
dojamas šalies pažangai, jei neat
liekami tyrimai ar sukurti išradi
mai nepritaikomi praktikoje. Ta
čiau beveik nėra tyrimų, kurie bai
giasi patentais ir kitais komercinį
potencialą turinčiais rezultatais.
Didžiausia bėda: viešajame sek
toriuje dirbančių mokslininkų ne
noras užsiimti taikomaisiais tyri
mais“, – skundėsi V.A.Bumelis
Vaistų nuo vėžio paieškos
„Sicor Biotech“ jau taikosi į JAV
bei Japonijos rinkas. O bendrovės
ateities planuose – ir Australija bei
Pietų Amerika.
Įmonė taip pat tikisi ištobulin
ti jau turimus preparatus ir galbūt
atrasti veiksmingą vaistą nuo vėžio.
„Mes koncentruojamės ties onko
loginėms ligoms gydyti skirtų pre
paratų gamyba. O ateityje ši sri
tis bus dar svarbesnė. Neturime nė
vieno vaisto, kurio gamybai būtu
me pirkę licenciją, visus preparatus
sukūrėme patys, gal ateityje pavyks
sukurti dar veiksmingesnius“, –
įmonės rezultatais didžiavosi ga
mybos vadovas Giedrius Žunda.
Vilniuje įsikūrusioje gamykloje
dirba apie 50 žmonių. Tačiau bal
tyminius preparatus realiai gamina
tik 13 darbuotojų, dar tiek pat as
menų tikrina vaistų kokybę, o ki
ti 13 – dokumentus. Vienos vais
to partijos gamyba trunka savaitę,
tačiau kol jis išleidžiamas į rinką,
praeina dar dvi savaitės.

Faktai ir skaičiai
Gamybos skyriuje dirbantys įmonės darbuotojai persirengimo kambaryje priva
lo palikti visus viršutinius drabužius ir apsivilkti specialius kombinezonus. Taip
pat draudžiamas makiažas ir kvepalai. Gamybos patalpose reguliuojamas net
oro slėgis ir dulkių dalelių koncentracija. Aukščiausio sterilumo lygio patalpos
viename kubiniame metre yra tik 3,5 tūkst. dulkių dalelių. Įprastoje biuro patal
poje jų yra apie 40 mln. kubiniame metre.
Visą metinę bendrovės „Sicor Biotech“ produkciją, vertą apie 83 mln. litų, gali
ma būtų išsinešti kišenėje, mat per metus gamykloje pagaminama vos apie
1,5 kg veikliosios medžiagos baltymo, kurio pagrindu vėliau gaminami vais
tai. Beje, kai kurios įmonės naudojamos brangios žaliavos – labai jautrios ir sie
kiant išvengti nuostolių jos turi būti laikomos minus 80 laipsnių temperatūroje.
Be to, privalu reguliariai keisti filtrus ir tam tikras kitas detales, nepaisant to, jos
susidėvėjusios ar ne. Rugpjūtį įmonė bus stabdoma planinio remonto, kuris vi
dutiniškai kainuos apie 70 tūkst. litų. „Įmonė beveik mėnesį neveiks. Jei apskai
čiuosite, kiek prarandame nieko neveikdami, tai šį skaičių reikėtų padauginti iš
dešimties. Tiesa, neplanuotas sustojimas mums kainuotų dar daugiau“, – tikino
gamybos vadovas G.Žunda.

Latvijoje veikianti „City Servi
ce“ grupės antrinė įmonė „Ri
ga City Service“ rūpinsis dar
šešių prekybos centrų ūkio
priežiūra Rygoje.
Pasirašiusi sutartį su grupe
„Rimi Baltic“, bendrovė prižiū
rės „Rimi Hypermarket“, du „Ri
mi Supermarket“ ir tris „Super
netto“ centrus. Bendras jų plotas
sudaro 10,4 tūkst. kv. m.
„Gilėjantis ekonominis sunk
metis verčia Latvijos prekybinin
kus susirūpinti sąnaudų mažinimu,
kurį ir užtikrina kompleksinės pa
statų ūkio valdymo paslaugos“, –
sakė „Riga City Service“ valdybos
narys Jonas Šimkevičius.
Bendrovė grupės „Rimi Baltic“
valdomuose prekybos centruo
se prižiūrės ir remontuos elekt
ros, oro kondicionavimo, vėdini
mo, šildymo, šalto ir karšto van
dens tiekimo sistemas.
Šių metų kovą „Riga City Ser
vice“ ėmėsi valdyti investicinio
fondo „Baltic Property Trust“
valdomų keturių Rygos prekybos
centrų ūkį. Bendrovė prižiūri pre

kybos centrus „Barona Centrs“,
„Juglas Centrs“, „Valdemara Rimi
Hypermarket“ ir „Supermarket A.
Deglava 110“ , kurių bendras plo
tas viršija 24 tūkst. kv. m.
Nuo 2008 m. „Riga City Ser
vice“ pastatų ūkio valdymo pa
slaugą taip pat teikia 34 objek
tams, priklausantiems prekybos
tinklui „Iki“.
Tarp didžiausių bendrovės klien
tų Latvijoje – nekilnojamojo turto
plėtros bendrovė „Hanner“, valsty
binės energetikos bendrovės „Lat
venergo“ padalinys „Sadales tikls“.
2006 m. įkurta „Riga City Service“
šiuo metu Latvijoje prižiūri apie 180
tūkst. kv. m pastatų ploto.
„City Service“ įmonių grupei
šiuo metu priklauso 33 įmonės,
veikiančios Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje. Grupė prižiū
ri daugiau kaip 24 mln. kv. m pa
statų ploto.
„City Service“ akcijos kotiruo
jamos Vilniaus vertybinių popie
rių biržos oficialiajame sąraše.
VD inf.

Naujienos trumpai
Pretenzijos. Šilumos tiekimo įmonė „Vilniaus energija“ iš elektros
perdavimo bendrovės „Lietuvos energija“ siekia prisiteisti 1,049 mln.
litų skolos, o Lietuvos elektrinė reikalauja sumokėti 6,538 mln. litų sko
lą. Šias sumas įmonės reikalauja sumokėti už parduotą elektrą. „Lietu
vos energija“ 2008 m. veiklos ataskaitoje skelbia perskaičiavusi, ar šių
įmonių tiekta elektra atitinka Ūkio ministerijos nustatytas remtinos ga
mybos apimtį, ir mano, kad ji neturi sumokėti šios sumos. Todėl „Lie
tuvos energija“ tikisi laimėti teismuose, nes, jos manymu, elektros ga
mybos bendrovių ieškiniai nepagrįsti.
Konservai. Latvija uždraudė prekybą Lietuvos įmonės „Baltijos de
likatesai“ pagamintais menkių kepenų konservais, kuriuose rasta per
daug toksinių medžiagų, ir nurodė išimti iš parduotuvių lentynų visus
šiuos produktus. Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad dioksi
no ir polichlorbifenilų kiekis konservuose keturis kartus viršija leistiną
normą. Latvijoje šiuos konservus platina įmonė ANMI. Latvijos mais
to ir veterinarijos tarnybos duomenimis, į Latviją įvežta 288 skardinės
užterštų menkių kepenų, iš prekybos jau išimtos 33. Produktas nekelia
pavojaus sveikatai, tačiau tarnyba paragino šalies gyventojus nepirkti
užterštos siuntos konservų ir nevartoti produkto, jei jo jau įsigijo.
Pirkinys. Dujų importo ir transportavimo bendrovė „Lietuvos dujos“
už 1,7 mln. litų iš bendrovės „Rovedus“ įsigis konteinerinę dujų skirsty
mo stotį. Be „Rovedus“, su kuria liepos 9-ąją pasirašyta sutartis, kon
kurse dar dalyvavo trys bendrovės.
Baudos. Gyventojams už manipuliavimą rinka ir naudojimąsi viešai

neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis, baudos
didėja nuo 1–2 tūkst. iki 5–30 tūkst. litų, o už pakartotinai per metus
padaromą pažeidimą bauda galės siekti ir 30–60 tūkst. litų. Seimas pri
ėmė tai numatantį Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo
ir papildymo projektą. „Iki šiol baudos buvo pernelyg mažos ir neturė
jo atgrasančio bei prevencinio pobūdžio – asmenys nepaisė draudimo,
nes rizikavo paprastai vos 1,5 tūkst. litų siekiančia bauda“, – sakė Ver
tybinių popierių komisijos pirmininkė Vilija Nausėdaitė.

€

Valiutų kursai
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Valiuta

Australijos doleris
Baltarusijos rublių
Čekijos kronų
Danijos kronų
DB svaras sterlingų
Estijos kronų
Euras
Japonijos jenų
JAV doleris

kiekis Santykis Valiuta

AUD
BYR
CZK
DKK
GBP
EEK
EUR
JPY
USD

1
1000
10
10
1
10
1
100
1

1,9552
0,8587
1,3320
4,6369
4,0163
2,2067
3,4528
2,6167
2,4549

Kinijos juanių
Latvijos latas
Lenkijos zlotų
Norvegijos kronų
Rusijos rublių
Švedijos kronų
Šveicarijos frankas
Turkijos lira
Ukrainos grivinų

kiekis Santykis

CNY
LVL
PLN
NOK
RUB
SEK
CHF
TRY
UAH

10
1
10
10
100
10
1
1
10

3,5929
4,9310
8,0334
3,8257
7,7341
3,1366
2,2764
1,6016
3,1696
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„Nužudyta už tiesą“
Čečėnijos sostinėje pa
grobta, o po kelių valan
dų rasta nužudyta Rusi
jos žmogaus teisių gynė
ja, organizacijos „Memo
rial“ darbuotoja Natalija
Estemirova.
„Kas bus kitas?“
Keli šimtai žmonių – kolegos, žur
nalistai ir N.Estemirovos pagalbos
sulaukę žmonės – vakar susirin
ko skvere prie „Memorial“ būs
tinės pagerbti moters atminimo.
Kalbų niekas nesakė, dauguma
žmonių verkė. Ant paminklo nu
žudytiems žurnalistams buvo pa
kabinta N.Estemirovos nuotrauka
su užrašu: „Kas bus kitas?“
Baltu automobiliu atvažiavę
nusikaltėliai trečiadienio rytą pagrobė žmogaus teisių gynėją prie
pat jos namų Čečėnijos sostinė
je Grozne. Po kelių valandų mo
ters kūnas su šautinėmis žaizdo
mis rastas gretimoje Ingušijoje.
„Mums iš kaimynų pasakoji
mo pavyko nustatyti, kad iš namų
į darbą ji išėjo 9.30 val. Nepažįsta
mi asmenys atvykę baltu septin
tuku įstūmė ją į mašiną“, – agen
tūrai pasakojo Grozno „Memo
rial“ skyriaus darbuotoja Jekate
rina Sokirianskaja.
Įtarimai – R.Kadyrovui
Teisėsauga tiria keturias žmogžu
dystės versijas. Pasak pareigūnų,
N.Estemirova galėjo būti nužu
dyta dėl jos visuomeninės veiklos,
siekiant apiplėšti arba dėl buitinių
problemų šeimoje. Prokurorai taip
pat neatmeta galimybės, kad mo
terį nužudė organizuotos nusi
kalstamos grupuotės, siekdamos
diskredituoti Čečėnijos respubli
kos vadovybę ir teisėsaugą.
Rusijos žmogaus teisių organi
zacijos „Memorial“ vadovas Ole
gas Orlovas turi kitokią versiją. Dėl
žiauraus nusikaltimo jis apkaltino
Kremliaus remiamą Čečėnijos ly
derį Ramzaną Kadyrovą.
„Aš žinau, esu tikras, kas kal
tas dėl N.Estemirovos nužudymo,
mes visi jį žinome – tai R.Kady
rovas, – išplatintame pareiškime
teigė O.Orlovas. – Jis grasino Na
talijai, ją įžeidė ir laikė asmenine
prieše. Mes nežinome, jis pats da
vė nurodymą ar tai padarė jo ar
timi sėbrai, siekdami pamalonin
ti savo bosą.“

Priežastis: N.Estemirova viešino faktus apie valdžios nusikaltimus neramu

mų krečiamoje Čečėnijos respublikoje. 	
Čečėnijos lyderis R.Kadyrovas
trečiadienį išreiškė pasipiktini
mą dėl šio žiauraus nužudymo ir
pažadėjo asmeniškai kontroliuo
ti tyrimo eigą. Oficialiai pasipik
tino ir Rusijos prezidentas Dmit
rijus Medvedevas.

Aš žinau, esu tikras, kas
kaltas dėl N.Estemirovos
nužudymo, mes visi jį ži
nome – tai R.Kadyrovas.
Tačiau įtakingiausios tarptau
tinės žmogaus teisių organizaci
jos, tokios kaip „Human Rights
Watch“ ir „Amnesty Internatio
nal“, irgi neabejoja, kad Čečėni
jos valdžia susijusi su šiuo nusi
kaltimu.
Paviešino nusikaltimus
50 metų N.Estemirova buvo pir
moji nužudytos Rusijos žurnalis
tės Anos Politkovskajos premi
jos laureatė, taip pat už savo dar
bą buvo gavusi daug kitų apdo
vanojimų. Moteris viešino faktus
apie valdžios nusikaltimus nera

AFP nuotr.

mumų krečiamoje Čečėnijos res
publikoje.
„Nužudyta už tiesą“, – ket
virtadienį skelbė antraštė dien
raštyje „Novyje Izvestija“, jis taip
pat pabrėžė, kad N.Estemirova iki
paskutinės savo gyvenimo dienos
informavo visuomenę apie Rusijos
kariškių ir čečėnų pajėgų vykdytus
nusikaltimus.
Laikraštis „Komersant“ pabrė
žė, kad duomenų apie grobimus
ir žmogžudystes be teismo nuo
sprendžių, kuriuos vykdė ir fede
ralinių, ir vietos teisėsaugos insti
tucijų agentai, rinkimas dažnai er
zino Čečėnijos valdžią.
„Atsitiktinai prieš pat žmog
žudystę Čečėnijos žmogaus tei
sių ombudsmenas Nurdis Nu
chažijevas paskambino į „Memo
rial“ skyrių Grozne pasiskųsti, esą
N.Estemirova teigia atsisakanti
įžvelgti teigiamų permainų ir rei
kalaujanti paviešinti visas negero
ves“, – ketvirtadienį rašė Rusijos
dienraštis „Gazeta“.
AFP, „Reuters“, BNS inf.

Islandija prašosi į ES
Islandijos parlamentas vakar
pritarė siūlymui pradėti dery
bas dėl stojimo į ES. Šalis tiki
si, kad tai padės jai išlipti iš gi
lios ekonominės duobės.
Už derybų pradžią balsavo 33
parlamento nariai, 28 buvo prieš, o
2 susilaikė. Dar šį mėnesį bus pa
rengtas ir į Briuselį išsiųstas sto
jimo prašymas. Jeigu ES valsty
bės pritars plėtrai, Islandijos vy
riausybė surengs referendumą dėl

narystės Bendrijoje. Didesnio
ji Islandijos kairiosios pakraipos
vyriausybės partija ragina stoti į
ES ir sako, kad tai užtikrintų ša
liai finansinę ateitį. Tačiau dauge
lis Islandijos gyventojų, tarp jų –
kai kurie valdančiosios koalicijos
partnerės Kairiųjų žaliųjų judė
jimo nariai, stojimui ir toliau ne
pritaria.
Islandijos ekonomika žlugo
pernai. Ši šalis buvo viena pirmų

jų ir didžiausių pasaulinės ekono
mikos krizės aukų. Žlugo šios sa
los valiuta, didėja nedarbas.
„Taip, labai tikėtina, kad prisi
jungimas prie ES bus atmestas per
referendumą, – pripažino Islandi
jos finansų ministras Steingrimu
ras Sigfussonas. – Ant kortos pa
statyta labai daug gyvybiškai svar
bių interesų.“
„Reuters“, BNS inf.

Įspėjimas B.Obamai
Vašingtonas neturėtų pamirš
ti ištikimų sąjungininkių Rytų
Europoje. Tai laiške JAV prezi
dentui Barackui Obamai pareiš
kė grupė buvusių Rytų Europos
šalių prezidentų, premjerų, mi
nistrų ir intelektualų, pranešė
dienraštis „Gazeta Wyborcza“.
Pasirašė ir V.Adamkus
Tarp pasirašiusių dokumentą yra
buvęs Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, buvęs Čekijos pre
zidentas Václavas Havelas, buvęs
Slovakijos prezidentas Micha
las Kováčas, buvęs Estijos prem
jeras Martas Laaras, buvusi Lat
vijos prezidentė Vaira Vīķe-Frei
berga ir buvę Lenkijos vadovai –
Lechas Wałęsa bei Aleksanderis
Kwaśniewskis.
„Praėjus dvidešimčiai metų po
Šaltojo karo pabaigos mes priversti
pripažinti, kad Vidurio ir Rytų Eu
ropos šalys jau nebeužima svar
biausios vietos Amerikos užsienio
politikoje“, – pabrėžiama laiške,
kurį iš viso pasirašė 22 žmonės.
Kreipimosi autorių nuomone,
tokią poziciją Vašingtonas užima
per anksti.
„Naujoji Jungtinių Valstijų vy
riausybė mūsų šalims sužadino
dideles viltis, kad transatlanti
niai santykiai bus atnaujinti. Šia
proga negalima nepasinaudoti“,
– B.Obamai rašo buvę Rytų Eu
ropos šalių vadovai, jie pabrėžia
esantys „tiek JAV draugai, tiek iš
tikimi europiečiai“.
NATO silpnėja
Lyderiai taip pat nurodė, kad regio
no šalys labai dėkingos Jungtinėms
Valstijoms už pagalbą vykdant de
mokratines reformas nuo tada, kai
prieš dvidešimt metų griuvo Ge
ležinė uždanga, tačiau pabrėžė,
kad Vidurio ir Rytų Europos šalių
vyriausybės labai nerimauja, nes
„NATO atrodo silpnesnė nei tuo
metu, kai į ją stojome“.
Pasirašiusieji kreipimąsi ragina
JAV ir Europą vėl sutelkti dėmesį
į transatlantinius santykius ir su
daryti glaudaus bendradarbiavi
mo programą artimiausiems dvi
dešimčiai metų. Laiško autoriai

rašo, kad ateina nauja vadovų kar
ta, kuri jaučiasi ne taip susisaisčiu
si su JAV, o jų požiūris į pasaulį la
biau provincialus. Be to, Vidurio ir
Rytų Europos lyderiams nelengva
pasiekti, kad jų balsas Vašingtone
būtų girdimas.
Grėsmė – Rusija
Kreipimosi autoriai reiškia susirū
pinimą dėl to, kad santykiai su Ru
sija nepagerėjo ir kad Maskva ne
pripažino Vidurio ir Rytų Europos
šalių visiškos nepriklausomybės.

Praėjus dvidešimčiai
metų po Šaltojo karo
pabaigos mes privers
ti pripažinti, kad Vidurio
ir Rytų Europos šalys jau
nebeužima svarbiausios
vietos Amerikos užsienio
politikoje.
„Vietoj to Rusija vėl tapo re
vizionistine jėga, siekiančia įgy
vendinti XIX a. tikslus naudoda
ma XXI a. taktiką ir metodus, –
pabrėžė lyderiai. – Siekdama iš
plėsti savo interesus Rytų Euro
poje ir susilpninti jos transatlan
tinę orientaciją, Rusija naudoja
atviras ir slaptas ekonominio ka
ro priemones, pradedant energe
tikos išteklių blokadomis ir poli
tiškai motyvuotomis investicijo
mis ir baigiant papirkinėjimu bei
manipuliavimu žiniasklaida.“
Laiške kritikuojami Vašingtono
užsienio politikos realistai, turin
tys didelę įtaką B.Obamai.
„Jeigu realiosios politikos nuo
statos būtų laimėjusios praeito
amžiaus dešimtame dešimtme
tyje, dabar nebūtume NATO na
riai, o vieningos, laisvos ir taikios
Europos idėja tebūtų tolimas sap
nas“, – rašoma laiške.
JAV neturi teisės pamiršti Vi
durio Europos, turi vykdyti ryž
tingą ir vertybėmis pagrįstą po
litiką Rusijos atžvilgiu, o priešra
ketinio skydo klausimas yra Va
šingtono patikimumo išbandy
mas, B.Obamai rašo politikai.
BNS inf.

Naujienos trumpai
Versija. Irano šiaurės vakaruose

nukritusio lėktuvo katastrofą tik
riausiai sukėlė techninės bėdos, ket
virtadienį sakė iraniečių transporto
pareigūnas. Skrisdamas į Armėniją
lėktuvas, kuriame buvo 168 žmonės,
ore užsidegė ir praėjus vos 16 minu
čių nuo tada, kai pakilo iš Teherano
oro uosto, nukrito į dirbamą lauką.
 Užd arb iavo. Krok uvos pol ic ija sul aik ė penkto kurso stud ent ą,
kuris kelerius metus šantažavo žinomus regiono žmones. Rinkda
vo apie juos gandus, paskui siųsdavo jiems laiškus, informuodamas,
jog turi juos kompromituojančią medžiagą ir reikalavo užmokesčio,
kad tylėtų.
Vyriausybė. Bulgarijos prezidentas Georgis

Pervanovas vakar pavedė Sofijos merui ir bu
vusiam asmens sargybiniui Boikui Borisovui
(nuotr.), kurio centro dešiniųjų partija GERB
laimėjo liepos 5-osios rinkimus, formuoti nau
ją šalies vyriausybę.
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Lietuvos viltys gerbėjų nenuv ylė
Gediminas Reklaitis

atrankos, ir pusfinalio 100 m bė
gimų lyderių.
Per atranką 22 metų klaipėdie
tė distancijoje sugaišo 11,66 sek. ir
atsiliko tik nuo Norvegijos spor
tininkės Ezinne’os Okparaebo.
Pusfin
 alio bėgime L.Grinčikaitė
jau buvo gerokai greitesnė (11,47
sek.) ir užtikrintai žengė į šian
dienos finalą.
Vėlai vakare pusfinalyje bėgo
dar viena Lietuvos viltis Agnė Or
lauskaitė. 21-erių kaunietė per ry
tines varžybas laimėjo savo 400 m
atrankos bėgimą (53,55 sek.), o
bendrojoje įskaitoje užėmė penktą
vietą. 400 m bėgimo finalas taip
pat rengiamas šiandien.
Deja, ne visiems lietuviams
viskas ėjo kaip per sviestą. Vienas
800 m rungties favoritų Vitalijus
Kozlovas per atranką patyrė fiasko
(1:52,06 sek.) ir liko tik 18-as.

g.reklaitis@diena.lt

Iškilmės baigėsi, prasidė
jo rimtos kovos. Kauno
S.Dariaus ir S.Girėno sta
dione vakar šurmuliavo
pirmoji Europos lengvo
sios atletikos iki 23 metų
čempionato diena.
Pirmieji medaliai – svečiams
Vėlai vakare stadione nuskambėjo
pirmieji himnai čempionato nuga
lėtojų garbei. Tiesa, Vinco Kudir
kos Tautiškos giesmės įrašą orga
nizatoriai dar turėjo palikti stal
čiuose, nes vyrų rutulio stūmimo
ir 5000 m bėgimo rungtyse Lietu
vos rinktinė neturėjo realių pre
tendentų į medalius.
Stajerių lenktynėse nedalyvavo
nė vienas Lietuvos sportininkas, o
į rutulio stūmimo finalą kiek ne
tikėtai sugebėjo prasibrauti Pau
lius Luožys.
Vilniečiui devintą poziciją at
rankos varžybose garantavo ge
riausias asmeninis sezono rezul
tatas – 17,54 m. Geriausias asme
ninis rezultatas (18,22 m) P.Luo
žiui atrankoje būtų leidęs užimti
ketvirtą vietą.
Daugiakovininkas davė toną
Pirmieji prie starto linijos vakar
stoję Lietuvos rinktinės lyderiai
pateisino savo vardą. Dešimtkovi
ninkas Mantas Šilkauskas čempio
natą pradėjo lyg prisiminęs patarlę
„Gera pradžia – pusė darbo“.
M.Šilkauskas, nepaisydamas
priešinio vėjo, greičiausiai iš 20
daugiakovininkų nubėgo 100 m
(11,85 sek., 894 tšk.), o po šuolių į

Lyderė: universiados čempionė
Ryžtas: daugiakovininkas M.Šilkauskas skrieja link asmeninio rekordo šuo

lių į tolį sektoriuje.	
tolį rungties dar labiau sustiprino
lyderio pozicijas.
Atėnų olimpinės čempionės
Austros Skujytės trenerio Clif
fo Rovelto auklėtinis šuolių į to
lį sektoriuje du kartus gerino as
meninį rekordą, o 7,59 m (957 tšk.)
rezultatas jam garantavo dar vieną
mažą pergalę.
Lyderio poziciją 21-erių sporti
ninkas prarado po vienos nemėgs
tamiausių – rutulio stūmimo –

Tomo Raginos nuotr.
rungčių. 12,02 m (608 tšk.) įran
kį nustūmęs mūsų daugiakovi
ninkas į pirmą vietą praleido rusą
Aleksandrą Ziabrevą. Beje, rutulio
stūmimo sektoriuje nuo asmeni
nio rekordo (13,10 m) M.Šilkaus
kas atsiliko daugiau nei metru.
Vakarykštes kovas daugiakovi
ninkai baigė šuolių į aukštį ir 400 m
bėgimo rungtimis, o apdovanoji
mus išsidalys šiandien. M.Šilkaus
ko su kolegomis laukia 110 m bar

L.Grinčikaitė nesunkiai pateko į 100 m
bėgimo rungties finalą.
jerinis bėgimas, disko metimas,
šuoliai su kartimi, ieties metimas
ir 1500 m bėgimas. Auklėtinio pa
sirodymą atidžiai stebintis C.Ro
velto jau vakar gana drąsiai kalbė
jo, kad galima tikėtis medalio.
Bėgimai – užtikrinti
Medalio šiandien popietę laukia
ma ir iš Linos Grinčikaitės. Stu
dentų universiados čempionė va
kar taupė jėgas, bet buvo viena ir

Antrasis ešelonas – pabaigoje
Kai kurie mūsų sportininkai turėjo
užduotis ne patekti į savo rungčių
pusfin
 alius ir finalus, o bent priar
tėti prie geriausių asmeninių lai
mėjimų. Tai padaryti pasisekė bė
gikui Egidijui Švėgždai, jis 400 m
įveikė per 48,50 sek., tačiau liko
23-ias iš 25 dalyvių.
Tokią pat vietą užėmė ir ieties
metikas Ramūnas Butkus (67,08
m.). Nuo asmeninio rekordo jis
atsiliko penkiais metrais.
Daugiau kaip sekundės iki ge
riausio savo pačios rezultato pri
trūko ir Eglei Staišiūnaitei, ji 400
m barjerinio bėgimą baigė 21-a
(27 dalyvės). Beveik taip pat pasi
rodė ir jos kolega analogiškoje vy
rų rungtyje Valdas Valintėlis. Vil
nietis taip pat neparodė idealios
formos, aplenkė šešis varžovus ir
užėmė 26 vietą.

Kiek lėšų, tokie rezultatai
Gediminas Reklaitis
Lietuvos krepšinio rinktinės
su nostalgija prisimena praė
jusią vasarą. Pernai krepšinio
pasaulį stebinę lietuviai šiemet
priversti tenkintis kuklesnė
mis vietomis.
Europos ir pasaulio čempiona
tuose jau startavo keturios įvai
raus amžiaus grupių Lietuvos
rinktinės, bet prie medalių nepa
vyko priartėti nė vienai.
Paskutinė nesėkmių ruožą pra
tęsė Rasos Kreivytės treniruoja
ma merginų jaunimo (iki 20 me
tų) rinktinė.
Ger iaus ia Europ os jaun o
ji krepšininkė Gintarė Petronytė
turi per mažai paramos, todėl lie
tuvaitės Lenkijoje kovos dėl 9–12
vietų. Lietuvos krepšinio federa
cija (LKF) buvo iškėlusi tikslą šiai
komandai užimti 3–9 vietą.
LKF keltų uždavinių neįgyven
dino ir Rūtenio Paulausko treni
ruojama moterų rinktinė (planuo
ta 1–6 vieta Europos čempionate,
užimta 12-a) bei Vitoldo Masals

kio treniruojami jauniai (planuo
ta 1–6 vieta pasaulio čempionate,
užimta 12-a).
Į LKF „žirkles“ sugebėjo patek
ti tik Ričardo Maceinos vadovau
jamos jaunės (iki 18 metų) mergi
nos, kurios Europos čempionate
finišavo šeštos. Šiai rinktinei bu
vo planuojama 3–9 vieta.
„Kiekvienu atveju buvo ir ob
jektyvių, ir subjektyvių priežas
čių. Žinoma, nedžiūgaujame dėl
tokių rezultatų, tačiau visais at
vejais Lietuvos rinktinės neatro
dė beviltiškai.
Tie patys jauniai pasaulio čem
pionate nugalėjo būsimą finalo da
lyvę Graikiją, o moterims, kaip pa
tys žinote, labai nesisekė“, – pa
brėžė LKF generalinis sekretorius
Mindaugas Balčiūnas.
Pašnekovas teigė, kad supras
tėjusius rezultatus pirmiausia lė
mė sumažėjęs finansavimas. Per
nai jaunių ir jaunimo rinktinėms
būdavo skiriama po 240–250
tūkst. litų, šiemet – perpus ma
žiau. Maždaug 130 tūkst. litų kai
navo vien abiejų jaunių (iki 19

metų) rinktinių kelionės į pasau
lio čempionatus Naujojoje Zelan
dijoje ir Tailande. Merginos savo
pirmenybes Bankoke pradės lie
pos 23 d.
„Labai daug pasako vien fak
tas, kad jaunimo rinktinės gyve
na daugiausia iš rėmėjų pinigų, –
teigė vienas LKF vadovų. – Pasi
rengimas visiškai kitoks nei per
nai. Yra didžiulis skirtumas, ar
treniruotis pusantro mėnesio, ar
dvi savaites. Tada ir rankos dreba,
trūksta susižaidimo.“
Nepaisant spaudžiančio sunk
mečio, LKF tikisi, kad rinktinės ir
šiemet parveš bent kelis meda
lius. Iš kovą LKF nustatytų užda
vinių akivaizdu, kad sėkmingiau
sio pasirodymo laukiama iš vyrų
rinktinės (1–4 vieta) ir jaunių (iki
16 metų) komandos. Dariaus Dik
čiaus auklėtiniai rugpjūčio 6–16 d.
Kaune bus Europos čempionato
šeimininkai.
„Nors kol kas ne viskas klostėsi
gerai, tikime, kad po vasaros galė
sime pasidžiaugti bent keliais me
daliais“, – sakė M.Balčiūnas.

Ruožas: G.Petronytės vedamai jaunimo merginų rinktinei šią vasarą taip pat

nepavyko pranokti lūkesčių.	

Tomo Raginos nuotr.
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Įvairūs
Teismo informacija

Ieško darbo
Vyr. finansininkė ieško darbo. Apskaitos
tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki visiškos finansinės atskaitomybės sudarymo.
Tel. 8 652 53 775.
414488

Paslaugos
Statybos ir remonto
Vidaus ir šarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinės – už mažiausią kainą.
Spalvų, raštų įvairovė. Montavimas. Garantija. Tel. 8 605 32 023, 8 678 53 714.
408541

Parduoda
Nekilnojamąjį turtą
10 a Vilniaus rajone, Ukmergės pl. (namų valda, 17 km nuo Vilniaus). Tel. 8 699
41 388.
411128

Statybines medžiagas
Didmeninėmis kainomis parduodame statybines ir visas išorės apdailos medžiagas.
UAB „Lakrija“. Vilnius, Vileišio 18 N, II
korp., 408A. Tel. (8-5) 230 2248, mob. 8
699 18 533.
090716

Kitas prekes
Parduodami dideli (nuo 200 kg) lauko
akmenys. Prie Rietavo, tel. 8 617 96757.
090715

Malkas (mišrias, juodalksnio, beržo, ąžuolo). Išrašo sąskaitas. Tel. 8 692 05 288.
416368

Išnuomoja
Skubiai išnuomojamas nuosavas namas
(su baldais ir visa buitine technika) Antakalnyje, Pavilnio parko apsuptyje (nuo
miesto centro 20 min. pėstute). Kreiptis
tel. 8 675 33 928.
090716

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!
408477

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS
„EURA“

Tel. visoje Lietuvoje 8 614 54 900,
Kaune (8 37) 209 203,
Klaipėdoje (8 46) 301 301,
Vilniuje (8 5) 243 0467.
www.eura.lt
Pietų Kroatija (Makarska) 12d/11n –
nuo 1150 Lt/asm. Išvykimas kiekvieną
šeštadienį. Nemokamos ekskursijos:
Sarajevas, Plitvicos ež., Dubrovnikas,
Splitas, Gracas, Budapeštas.
Slovėnija 08 15 – nuo 1150 Lt/asm.
Čekija, Ryga–Stokholmas laivu,
Talinas.
Kelionės lėktuvu (Turkija, Ispanija,
Graikija, Bulgarija, Tunisas ir t. t.)
Lėktuvų ir keltų bilietai, autobusų
nuoma.

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta
civilinė byla pagal ieškovo UAB „General
Financing“ ieškinį atsakovui Dariui Puzinui
dėl skolos priteisimo (civilinės bylos Nr.
2-15062-101/2009). LR CPK 142 str. numatyta tvarka per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos atsakovas Darius
Puzinas privalo pateikti teismui atsiliepimą
į ieškinį. Jo nepateikus, teismas turi teisę
priimti sprendimą už akių.

pranešimo paskelbimo spaudoje dienos
atsakovas Andrius Ruika privalo pateikti
teismui (teisėja R.Eltermanienė) atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str.,
142 str. 2 d. reikalavimus. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Nurodytu terminu
atsiliepimo nepateikus, teismas, remdamasis LR CPK 142 str. 4 d., gali priimti
sprendimą už akių.
418242

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės
pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. N28883-809/2009 pagal ieškovės Sonatos Dubauskienės ieškinį atsakovui Gintarui Dubauskui dėl santuokos nutraukimo ir kitų su
santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų.
Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovui šiuos procesinius dokumentus: ieškinio nuorašą su priedais ir teismo pranešimą.
Atsakovas Gintaras Dubauskas, a. k.
37704080309, per 14 dienų privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat kviečiamas dalyvauti teismo posėdyje 2009 m.
rugpjūčio 14 d. 9.30 val. (009 salė).

sakovui UAB „MKS statyba“, paskutinė žinoma buveinė Pramonės 97, Vilnius, dėl
skolos. Pranešame, kad atsakovui UAB
„MKS statyba“ yra įteikiamas ieškinio
nuorašas su priedais viešo paskelbimo būdu. Atsakovui ieškinys ir jo priedai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Su ieškiniu ir jo priedais atsakovas gali susipažinti teisme, 107 kabinete. Pranešame, kad nepateikus atsiliepi-

mo per 30 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos ir esant ieškovo prašymui gali būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK
142 str. 4 d.).
417810

Pamesta
Pamestą Vaidos Šiaučiulytės studijų knygelę laikyti negaliojančia.
418805

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
KVIEČIA

1. UAB „GEVINA“ (k. 2139169) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 410 kab., Vilnius, susipažinti su 2009-06-15 patikrinimo aktu Nr. (21.26)-05-77-27.
2. UAB „SOLNA“ (k. 300869621) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 501 kab., Vilnius, susipažinti su 2009-04-06 pavedimo tikrinti Nr.83-97 sustabdymu.
3. UAB „IMK1” (k. 2615121) direktorių, akcininką ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 501 kab., Vilnius, susipažinti su 2009-04-14 operatyvaus patikrinimo
pavedimo Nr.186-135 pratęsimu.
4. UAB „Geltonasis laivas” (k. 173223891) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 410 kab., Vilnius, atsiimti 2009-05-05 operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. 186-125.
5. Alę JANČIUKIENĘ ar jos įgaliotą asmenį atvykti adresu: Verkių g. 37, 101 kab., Vilnius, atsiimti
2009-06-15 patikrinimo akto Nr. (16.2)-46-19994.
6. Aleksandrą ZIGMANTAVIČIŲ ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 207 kab.,
Vilnius, atsiimti 2009-05-08 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-189.
7. Kristiną ZIGMANTAVIČIENĘ ar jos įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 207 kab.,
Vilnius, atsiimti 2009-05-08 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-188.
8. Valiantsin LISOUSKI (gyv. Dovatora g. 7-44, Gardino m. Baltarusijos Respublika) ar jo įgaliotą
asmenį atvykti adresu: Verkių g. 37, 111 kab., Vilnius, atsiimti 2009-05-05 patikrinimo akto Nr.
(21.26)-83-106.
Mokesčių mokėtojui neatvykus pas mokesčių administratorių, dokumentas bus laikomas įteiktu
šio pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

1. UAB „Jukomos metalas“ (k. 126263454) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 510 kab., Vilnius, tel. (8-5) 274 2627 atsiimti 2009-06-23 sprendimą
Nr. (21.26)-06-77-24.
2. UAB „BINGELIAI“ (k. 300592964) vadovą, akcininką ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 707 kab., Vilnius, atsiimti 2009-07-02 pranešimą apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.26)-89-1149.
3. UAB „Staga” (k. 300089781) direktorių, akcininką ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 406 kab., Vilnius, susipažinti su 2009-06-30 operatyvaus patikrinimo
pažyma Nr.186-116.
4. UAB „INTURLITA” (k. 124717260) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 508 kab., Vilnius, susipažinti su pavedimu tikrinti Nr. 83-191.
5. UAB „LAVANIJA” (k. 2545201) akcininką, vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 105 kab., Vilnius, susipažinti su pavedimo tikrinti pratęsimu bei pateikti patikrinimui reikalingus dokumentus.
6. UAB „ROTO - 878” (k. 301722631) atstovą ar įgaliotą asmenį atvykti adresu: Verkių g. 37, 111 kab.,
Vilnius, susipažinti su 2009-06-17 pranešimu apie mokestinį patikrinimą Nr. (16.2)-88-223.
7. UAB „Aisema” (k. 300503741) vadovą ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11,
509 kab., Vilnius, susipažinti su bendrovės mokestinio patikrinimo sustabdymu nuo 2009-07-07.
8. UAB „MONAITAS” (k. 300019651) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 101 kab., Vilnius, atsiimti sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-303
bei patikrinimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus.
9. UAB „MONARDA” (k. 182847733) akcininką Audrių Noreiką ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: Kauno g. 16, 31 kab., Ukmergė, dėl bendrovės mokestinio tyrimo.
10. UAB „Divide et impera” (k. 126123573) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 703 kab., Vilnius, atsiimti 2009-04-28 pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.26)89-778 ir 2009-05-28 pranešimo apie mokestinį patikrinimą Nr.(21.26)-88-169.
11. UAB „Realizacijos valdyba” (k. 300057118) direktorę Giedrę Ališauskaitę ar jos įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 411 kab., Vilnius, susipažinti su patikrinimo aktu.
12. UAB „Rentima” (k. 300066455) direktorių ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 410 kab., Vilnius, atsiimti 2009-07-07 sprendimą dėl patikrinimo akto
tvirtinimo Nr.(21.26)-256-307.
13. UAB „BANZENA” (k. 2408404) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus
g. 11, 703 kab., Vilnius, dėl įmonės likvidavimo.
14. UAB „BALTIC FUND SECURITIES” (k. 111550822) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu:
A.Juozapavičiaus g. 11, 703 kab., Vilnius, dėl įmonės likvidavimo
15. Atvirosios akcinės bendrovės „Strojtransgaz” užsienio privačios unitarinės gamybinės įmonės
„Belstrojtransgaz“ (k. 2900700567) vadovą ar kitą įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 703 kab., Vilnius, dėl įmonės likvidavimo
16. IĮ Loretos Danielienės įmonės „ORACAL” (k. 185217946) savininkę ar jos įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 703 kab., Vilnius, dėl įmonės likvidavimo
17. IĮ Artūro Katino personalinės įmonės (k. 125041340) likvidatorių A.Katiną ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: Kauno g. 16, 20 kab., Ukmergė, atsiimti mokesčių administratoriaus nurodymą.
18. Giedrių JUCEVIČIŲ ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: A.Juozapavičiaus g. 11, 208 kab., Vilnius, susipažinti su 2009-05-25 pavedimu tikrinti Nr. (90-1298).
19. Andrej SLOBODKIN ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: Verkių g. 37, 101 kab., Vilnius, atsiimti 2009-07-03 patikrinimo aktą Nr. (21.26)-77-11.
20. Anatoliy KVINDT (gyv. Blasevitzering g. 48, Berlynas, Vokietija) ar jo įgaliotą asmenį atvykti
adresu: Verkių g. 37, 105 kab., Vilnius, atsiimti 2009-06-15 pranešimo apie mokestinį patikrinimą Nr. (16.2)-88-207.
21. Aleksandr LAVINSKIJ (gyv. Paeglinės g. 53,S.B. „Pavilnys“, Vilnius) ar jo įgaliotą asmenį atvykti adresu: Verkių g. 37, 111 kab., Vilnius, atsiimti 2009-05-27 pranešimo apie mokestinį patikrinimą Nr. (16.2)-88-168.
Mokesčių mokėtojui neatvykus pas mokesčių administratorių per 5 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje, dokumentas bus laikomas įteiktu antrojo pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Kelionių organizatorius
„Grūda“

Kelionių organizatorius
„Guliverio kelionės“

Kelionių oazė
„Travel Oasis”

J.Lelevelio g. 4, Vilnius.
Tel. (8 5) 266 0700, 266 0701,
www.guliveriokeliones.lt

Maironio g. 13, Kaunas. Tel. (8 37)
208 000. www.travel-oasis.lt

418100

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius)
iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB
„General Financing“ ieškinį atsakovui
Donaldui Žukauskui dėl skolos priteisimo
(civilinės bylos Nr. 2-13539-101/2009).
LR CPK 142 str. numatyta tvarka per 14
dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos atsakovas Donaldas Žukauskas privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jo nepateikus, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.
418101

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės
pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr.
2-12509-728/2009 pagal ieškovo UAB „General Financing“ , į. k. 300515252, ieškinį
atsakovui Andriui Ruikai dėl 6 005 Lt skolos, 841,21 Lt delspinigių, 5 proc. metinių
palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos
iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio

417102

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-13923-790/2009 pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui
Aleksejui Lukšai dėl skolos priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos,
pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo,
teismas gali priimti sprendimą už akių.
418543

Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme (S.Batoro g. 41, Vilnius) iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Prioritetas“ ieškinį at-

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
KVIEČIA

M.K.Čiurlionio g. 9/2-12, Vilnius.
Tel. (8-5) 215 0077,
vilnius@gruda.lt, www.gruda.lt
Kelionės autobusu:
Pietų Kroatija 07 22, 29, 08 05
Kroatija – Juodkalnija 07 24
Šveicarija 07 18, 08 01
Baltijos kruizas 07 29
Norvegija 07 25, 08 06, 13
Bavarija – Tirolis 07 28
Gardalendas 07 20
Prancūzija 07 24
Italija 07 25
Austrijos Alpės 07 25
Korsika – Sardinija – Italija 09 26

kelionių organizatorius
„Star express“

www.starexpress.lt
Liepos 16, 18, 21, 23, 25 TURKIJA
Apartamentai 3* – 699 Lt/asm.
Remi 3*/visk. įsk. – 1299 Lt/asm.

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS
„Krantas Travel“

Vienuolio g. 6, Vilnius.
Tel. (8 5) 231 3314,
vilnius@travel.lt, www.krantas.lt

SPECIALUS PASIŪLYMAS KELTŲ
BILIETAMS Į VOKIETIJĄ: KYLĮ IR
ZASNICĄ!
2 keleiviai ir automobilis –
tik 299 Lt*
Akcija galioja iki 2009 10 01.
Vietų skaičius ribotas.
Alara Hotel/visk. – 1699 Lt/asm.
Sunland 5*/visk. įsk. – 1899 Lt/asm.
Liepos 18, 25 TUNISAS
Apartamentai – 999 Lt/asm.
Le Khalife 3*/pusr.,vak. – 1499 Lt/asm.
Houria 4*/visk. įsk. – 1699 Lt/asm.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo turizmo agentūrą!

NORVEGIJA. Pigiau nebūna – tik nuo
1430 Lt! 07 22; 08 07, 14, 20
Pietų Kroatija (šeštadieniais)
nuo 1250 Lt
Paryžius – Beniliuksas 08 05, 12, 19
nuo 1320 Lt
Šveicarija 7 d. 08 15 – 1349 Lt
Praha – Viena – Budapeštas (trečiadieniais) nuo 539 Lt
Poilsis Austrijos Alpėse, Slovakijos
Tatruose (šeštadieniais) nuo 620 Lt
Visos kelionės autobusu ir lėktuvu!

Visos kelionių paslaugos: poilsinės
kelionės, savaitgalio kelionės, lėktuvų
bilietai, viešbučių užsakymai...
Specialus pasiūlymas:
Turkija 3*, AI – liepos 21 d. 9n
tik 1295 Lt!
Tunisas 4*, HB – liepos 18 d. 7n
tik 1199 Lt!
Egiptas 4*, HB – liepos 25 d. 10n
tik 1336 Lt!
Kreta 3*+, HB – liepos 19 d. 7n
tik 1540 Lt!
Daug daugiau pasiūlymų
tel. 8 619 99 888!

vilniausdiena.lt Penktadienis, liepos 17, 2009

14 MEnas ir pramogos
TV programa, penktadienis
6.00 Labas rytas.
9.00 Bėdų turgus (k).
10.00, 16.00, 19.00 Europos jaunimo
lengvosios atletikos čempionatas.
Tiesioginė transliacija iš Kauno
S.Dariaus ir S.Girėno stadiono.
12.30 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inauguracijos iškilmių renginiai (k).
14.15 Klausimėlis (k).
14.30 „Neskubėk gyventi“.
15.00 „Vidury vandenyno“.
15.30 „Likimo valsas“.
18.30 Šiandien (su vertimu 		
į gestų k.).
18.54 Sportas. Orai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas.
20.56 Kultūra. Sportas.
21.10, 22.05 Lietuvos šokių dešimtukas.
2-asis sezonas (1).
22.04 Loterija „Perlas“.
23.20 Vesterno klasika. „Šaunusis
septynetas griebiasi ginklų“
(JAV, 1969 m.) (N-7).

6.00
7.00
7.25
7.50
8.50
9.50
10.35
12.35
13.05
13.35
14.05
14.35
15.00
15.30
16.30
17.30
18.45
19.10
21.00
23.05
1.15

„Priesaika“ (k).
„Samurajai X“.
„Tomas ir Džeris“.
Lolita. Be kompleksų (N-7).
„Laukinukė“.
Krizzzė (k) (N-7).
Radži albumo „Visko būna“
pristatymo koncertas (k).
Kakadu (k) (N-7).
„Magija“.
„Šinzas“.
„Benas Tenas prieš ateivius“.
„Nenugalimieji. 		
Kovos tęsiasi“ (8).
„Vaikų „Warner Bros.“ 		
„Tomas ir Džeris“.
„Amžinai tavo“.
„Uždrausti jausmai“.
„Meilė ir kerštas“.
Žinios. Sportas. Orai.
Vasara su blondinėmis.
Koncertas.
Fantastinis nuotykių f. 		
„Marsas atakuoja“ 		
(JAV, 1996 m.) (N-7).
Veiksmo f. „Raudonoji 		
planeta“ (JAV, Australija, 		
2000 m.) (N-7).
Siaubo trileris „Naktinis
budėjimas“ (JAV, 1997 m.) (N-14).

6.40
6.55
7.25
7.55
8.55
10.00
11.00
13.05
13.35
14.05
14.35
15.05
15.35
16.40
17.40
18.45
19.00
19.10
20.10

Teleparduotuvė.
„Kempiniukas“ (k).
„Simpsonai“ (N-7) (k).
„Bjaurusis ančiukas“.
„Meilės sūkuryje“.
„Moterys meluoja geriau“.
„Dosono įlanka“.
„Malkolmas vidurinysis“.
„Transformeriai“.
„Patrakėlės katės“.
„Kempiniukas“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Naivuolė“.
„Maištingoji siela“ (N-7).
„Grožio namai“.
TV3 žinios, kriminalai.
TV3 sportas, orai.
Skylė sienoj.
Didysis penktadienio 		
filmas. Anim. f. „Robotai“ 		
(JAV, 2005 m.).
21.45 Romantinė komedija 		
„40 dienų ir 40 naktų“ 		
(JAV, D.Britanija, Prancūzija,
2002 m.) (N-14).
23.45 Komedija „Sodų bendrija“ 		
(JAV, 2004 m.) (N-14).
1.50 „Telejazz“ (N-14).

7.00
7.20
8.10
8.40
9.05
10.00
11.05

12.45
13.45
14.50
15.45
16.15
16.45
17.45

Televitrina.
„Džesė. Bjaurusis 		
ančiukas iš Indijos“.
Muzikinė popietė (k).
„Vaiduoklių istorijos“.
„Asgardo kovotojai“ (N-7).
„Mentai. Žmogžudysčių 		
skyrius II“ (N-7).
Iš Rosamunde Pilcher
melodramų kolekcijos.
„Ir staiga atėjo meilė“
(Vokietija, 2007 m.) (N-7) (k).
„Ekstrasensų mūšis (N-7) (k).
„Iziubrio medžioklė“ (N-7).
„Džesė. Bjaurusis 		
ančiukas iš Indijos“.
Muzikinė skrynelė.
Anim. s. „Ateities miestas“ (1, 2)
(Prancūzija, 2001 m.).
„Asgardo kovotojai“ (N-7).
„Ekstrasensų mūšis“ (6) (N-7).

18.45
20.00
20.16
20.20
20.25
21.00
22.20

„Smogiamoji jėga V“ (1) (N-7).
Žinios. Kriminalai.
Sportas. Orai.
Ratu.
Atostogos. Turizmas. Lietuva.
„Amerikos talentai II“ (9).
Lietuvos galiūnų 		
komandinis čempionatas.
23.35 Siaubo f. „Senovės
prakeiksmas: mumijos 		
riksmas“ (JAV, 1999 m.) (N-14).
1.15–6.00 „Bamba“ (S).

14.05 Dainų dainelė 2008.
14.50 Triumfo arka. Auksinio 		
balso konkursas (k).
16.40 „Šilko kelias“ (2) (k).
17.25 Klausimėlis.
17.40 Keliaukim!
18.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu.
18.35 Dok. f. „Dangaus 		
trauka“ (1991 m.).
19.10 LTV aukso fondas. „Benjaminas
Kordušas“ (2).
20.35 Pasaulio dokumentika.
„Mes – europiečiai“
(Prancūzija, 2007 m.).
21.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
22.01 Sportas. Orai.
22.10 Drama „Palikimas“ (Gruzija,
Prancūzija, 2006 m.) (N-7).

9.45
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
0.05
0.35

8.00
9.00
9.25
9.50
10.15
10.40
11.00
11.30
11.55
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
16.55
17.25
18.00
19.00
20.00
21.00

23.00
23.30
0.30

7.10
8.05
8.25
8.40
9.40
10.30
11.30
12.00
12.30
13.25
14.12
14.15
15.00

16.40
17.00
17.05

Teleparduotuvė.
„Topmodeliai“ (N-7).
„Ksena: karingoji princesė“.
„Žvaigždžių vartai SG-1“ (N-7).
„Kobra 11“.
„Vilas ir Greisė“ (N-7).
Teleparduotuvė.
„Amerikos dievaitis“.
„Topmodeliai“ (N-7).
„Ksena: karingoji
princesė“.
„Žvaigždžių vartai SG-1“ (N-7).
„Kobra 11“.
„Vilas ir Greisė“ (N-7).
„Kelionių startas“.
„CSI Niujorkas“ (N-14).
„Norite – tikėkite, 		
norite – ne!“
„Apaštalas“ (N-14).
„Slapti studentų 		
žaidimai“ (S).
„Plikšių juokeliai“ (N-14).

„Gyvenimo prieskoniai“.
„Pinkis ir Makaulė I“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Galingasis šuo Kriptas“.
„Fantastiškas ketvertas“.
„Blogiukai ir Pabaisa“.
„Vyrai juodais drabužiais“.
„Samurajai X“.
„Draugai I“ (N-7).
„Gyvūnų globa. 			
Dirbame visą parą“.
„Tekila ir Bonetis“.
„Užburtoji meilė“.
„Gyvenimo prieskoniai“.
„Pinkis ir Makaulė I“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Draugai I“ (N-7).
„Gyvūnų globa. 			
Dirbame visą parą“.
„Tekila ir Bonetis“.
„Užburtoji meilė“.
Penktadienio detektyvas.
„Midsomerio žmogžudystės.
Slaptos gelmės“ (D.Britanija,
2005 m.) (N-7).
„Kitas!“ (N-14).
„Tekila ir Bonetis“.
„Užburtoji meilė“.

Reporteris. Orai (k).
Lietuva tiesiogiai (k).
TV parduotuvė.
Penktoji pavara.
Super L.T. (N-7).
„Topai“. „101 nuostabiausia
įžymybių pasaulio akimirka“ (5).
Pradėk nuo savęs.
Girių takais.
„Pašėlę laužytojai“ (4).
Reporteris.
Orai (k).
„Iššūkis – mis Lietuva“.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
turnė Kinijoje. Draugiškos
rungtynės: Kinija–Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš
Džijuano. Per didžiąją
pertrauką – Žinios.
„Kiaušingalviai“.
Žinios. Orai.
Mėta Meškinija.

18.00
18.20
19.00
19.10

21.00
21.50
22.40
0.30

Kinas
Žinios. Orai.
„Kodas N97“. Realybės šou.
Žinios. Orai.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
turnė Kinijoje. Draugiškos
rungtynės: Kinija–Lietuva. 		
Vaizdo įrašas iš Džijuano. 		
Per didžiąją pertrauką – Žinios.
Reporteris. Orai.
„Kodas N97“. Realybės šou.
Gyvai. Laidoje dalyvauja 		
Linas Adomaitis.
Penktoji pavara.

16.00 Televitrina.
17.00 „Ekrano“ diena. Lietuvos 		
futbolo A lyga. „Kaunas“–
Panevėžio „Ekranas“ (2008 10 22).
18.45 Lietuvos futbolo A lyga.
Panevėžio „Ekranas“–
„Kaunas“ (2008 11 05).
20.30 Sandraugos taurė. „Ekranas“
(Lietuva)–U21 rinktinė (Rusija)
(2009 01 18).
22.15 Sandraugos taurė. „Ekranas“
(Lietuva)–„Pochtakor“
(Uzbekistanas) (2009 01 21).

10.35 Golfas. „U.S. Bank“
čempionatas. Milvokis.
13.35 Motociklų sportas. Vokietijos
Didžiojo prizo 125cc treniruotė.
14.45 Motociklų sportas. Vokietijos
Didžiojo prizo treniruotė.
16.00 Motociklų sportas. Vokietijos
Didžiojo prizo 250cc treniruotė.
17.20 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Latvija–Rusija.
19.20 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis.
„Barcelona“–CSKA.
21.10 Krepšinis. Eurolygos pusfinalis.
„Olympiacos“–„Panathinaikos“.
23.00 Golfas. „U.S. Bank“ čempionatas.
Milvokis.

6.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

Pusryčių klubas.
MTV World Stage Prodigy.
Top 10 @ 10. Šokių judesiai.
MTV ruletė.
MTV Amour.
Smells Like 90’s.
MTV Euro Top 20.
Wishlist.
Hitlist Base Chart (k).
Rock Chart.
World Chart Express.
UK Top 10.
Šokių aikštelės dešimtukas.
Top 10 @ 10. Žiūrovų
pasirinkimas.
23.00 MTV World Stage Korn.
0.00 MTV Beat.

6.00 Labas rytas.
9.00 Malachovas +.
10.00 Mados nuosprendis.
11.00, 14.00 Naujienos.
11.30 Suprasti. Atleisti.
12.00 „Jūrų patrulis“.
13.00 Kitos naujienos.
13.25 Noriu žinoti.
14.20 Detektyvai.
15.05 Susituokime.
16.15 „Naikinamoji jėga“.
17.20 Federalinis teisėjas.
18.15 Pokalbių šou „Tegul kalba“.
19.10 Stebuklų laukas.
20.00 Laikas. Lietuvos „Laikas“.
21.00 „Pėdsakas“.
21.30 Melodrama „Karalienė“.
23.35 Trileris „Esminis instinktas 2“.
1.20 Žvaigždėlaivis.
1.30 Muzika.

3.00 Dramatinis miuziklas 		
„Šokėja tamsoje“.
5.30 Fantastinis trileris „Vidinis aš“.
7.00 Komiška drama 			
„Tuščias reikalas“.
9.00 Komiška drama 			
„Rytai yra rytai“.
11.00 Drama „Sezoninis darbas“.
13.00 Komiška drama 		
„Vimbldonas“.
15.00 Komiška drama „Tuštybių mugė“.
17.30 Drama „Mėlyna mašina“.
19.00 Dramatinis trileris „Prieš 		
akis prabėgęs gyvenimas“.
20.30 Dramatinis miuziklas 		
„Šokėja tamsoje“.
23.00 Romantinė drama „Taip“.
1.00 Romantinė komedija
„Išmėtytos dalys“.

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
Ozo g. 25

„Monstrai prieš ateivius“ (animacinis
filmas, JAV, lietuviškai, 3D) – Iki 23 d.
11.45 val.

„PIANO LT“ KIEMELIS
Trakų g. 9/1

„Haris Poteris ir netikras princas“
(fantastinis, mistinis nuotykių filmas,
Didžioji Britanija) – Premjera. Iki 23 d.
11, 14.20, 17.40, 21 val.

,,52 savaitės. Kino maratonas“
Liepos 21 d. 22 val. – Pirmas komerciškai sėkmingas pilnametražis dokumentinis filmas, etnografinio kino pradžia.
Robert Flaherty „Šiaurės Nanūkas“ /
Nanook of the North (1922). 79 min.,
nespalvotas, nebylus. Filmas bus gyvai
įgarsinamas.
Liepos 23 d. 22 val. – Miesto simfonijos žanro pradžia. Walter Ruttmann
„Berlynas: didmiesčio simfonija“
(1927). Filmą gyvai įgarsins „Kino maratono“ visi dalyviai – „Big Orchestra“.

„Lengvabūdė marti“ (romantinė
komedija, Didžioji Britanija, Kanada) –
COSMO VIP seansai. 21 d. 19.40,
21.50 val.
„Bruno“ (komedija, JAV) – Naktinis
MTV seansas. 23 d. 22 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių
komedija šeimai, JAV, lietuviškai) – Iki
23 d. 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 15.10,
16.10, 17.25, 18.20, 19.40 (21 d. seansas nevyks), 20.30, 21.50 val. (21 d.
seansas nevyks).
„Pragaras Konektikute“ (siaubo trileris,
JAV) – Iki 23 d. 11.40, 14.30, 16.50, 19,
21.25 val.
„Pagirios Las Vegase“ (komedija,
JAV) – Iki 23 d. 12, 14.45, 17.10, 19.20,
21.40 val.
„Piršlybos“ (romantinė komedija, JAV) –
Iki 23 d. 11.30, 13.50, 16.30, 18.40,
20.50 val. (23 d. seansas nevyks).
„Visuomenės priešai“ (kriminalinė
drama, JAV) – Iki 23 d. 10.30, 14.10,
18, 21.15 val.
„Transformeriai: nugalėtojų kerštas“
(fantastinis veiksmo filmas, JAV) – Iki
23 d. 10.45, 14, 17, 20.10 val.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39

Liepos 22 d. 21.30 val. – Kiemelyje.
Festivalis „Jauni. Alkani“. „Surask
mane“ (1967 m.), rež. A.Araminas.

Vakarėliai
LIETUVOS ENERGETIKOS
MUZIEJUS
Rinktinės g. 2

Liepos 17 d. 18 val. – ZIP FM 4-asis
gimtadienis.

„HAVANA SOCIAL CLUB“
Šermukšnių g. 4A

Liepos 17 d. 22 val. – Vakarėlis „OpaOpa“: nuo breiko iki „kazačioko“.

KLUBAS „GRAVITY“
J.Jasinskio g. 16

Liepos 17 d. 22 val. – Vakarėlis „Smirnoff ICE: London Elektricity“.

KLUBAS „WOO“
Vilniaus g. 22

Liepos 18 d. 23 val. – Vakarėlis „Dirty
Ware House“.

Koncertai
ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIA
Vilniaus g. 30

FORUM CINEMAS VINGIS
Savanorių pr. 7

„Haris Poteris ir netikras princas“
(fantastinis, mistinis nuotykių filmas,
Didžioji Britanija) – Premjera. Iki 23 d.
12, 15.10, 18.30, 21.40 val.
„Agentas 117: Rio neatsako“ (nuotykių
komedija, Prancūzija) – Premjera. Iki
23 d. 13, 15.10, 17.20, 19.20, 21.30 val.
„Gomora“ (kriminalinė drama, Italija) –
Premjera. Iki 23 d. 13.30, 16.10, 19,
22 val.
„Bruno“ (komedija, JAV) – Naktinis
MTV seansas. 23 d. 22 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių
komedija šeimai, JAV, lietuviškai, 3D) –
Iki 23 d. 11.20, 14.40, 18, 21.10 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių
komedija šeimai, JAV, lietuviškai) – Iki
23 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.50,
22 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių
komedija šeimai, JAV, angliškai) – Iki
23 d. 16.50, 19.10, 21.25 val. (23 d.
seansas nevyks).
„Visuomenės priešai“ (kriminalinė
drama, JAV) – Iki 23 d. 11.20, 14.40,
17.50, 21.10 val.
„Transformeriai: nugalėtojų kerštas“
(fantastinis veiksmo filmas, JAV) – Iki
23 d. 11.30, 16.30, 21.50 val.
„Piršlybos“ (romantinė komedija, JAV) –
Iki 23 d. 13.10, 17.30, 21.40 val.
(23 d. seansas nevyks).
„Pragaras Konektikute“ (siaubo trileris,
JAV) – Iki 23 d. 14.30, 19.30 val.
„Pagirios Las Vegase“ (komedija, JAV)
– Iki 23 d. 15.20, 19.30 val.
„Koralaina ir slaptas pasaulis“ (3D,
animacinis filmas šeimai, JAV) – Iki
23 d. 14.10 val.

Liepos 17 d. 19 val. – Kristupo klavyrai.
Ciklo uždarymas. „Žėrintys pasažai“.
P.Geniušas (fortepijonas).
Liepos 18 d. 19 val. – „D2H: Dedikacija
Haidnui“. „Haydn trio Eisenstadt“ (Austrija): H.Kosik (fortepijonas), V.Stourzh
(smuikas), H.Gradwohl (violončelė).
Liepos 19 d. 19 val. – „Tel Avivui – 100
metų“. Solistė L.Grodnikaitė (mecosopranas), P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesmanas (mušamieji),
S.Kopeliansky (altas, Izraelis). Dalyvauja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,
dirigentas D.Katkus.

„AULA BLUES CLUB“
Pilies g. 11

Liepos 17 d. 20 val. – Kęstutis Jablonskis ir grupė.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
Didžioji g. 34

Liepos 19 d. 13 val. – Sakralinės
muzikos valandos. Vargonuoja
B.Oberhammeris (Austrija).

KERNAVĖS BAJORYNĖ
Kernavė

Liepos 19 d. 17 val. – Kristupo piknikai.
„Muzikiniai paštetai a la Chopin“.
Solistė R.Tallat-Kelpšaitė (sopranas).
Dalyvauja R.Lukošiaus ir R.Jurkonio
fortepijoninis duetas.
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Italijos mafija – tokios dar nematėme
Gediminas Jankauskas

Filmų apie italų mafiją
iki valios prisižiūrėjome
dar sovietmečiu. Net sky
rėme iš Sicilijos kilusią
Cosa Nostrą nuo Neapo
lyje du šimtmečius vei
kiančios Camorros.
Netrūko ir romantikos
Neblogai susigaudėme ir mafijos
hierarchijoje, taip pat žinojome,
ką reiškia, kai nužudytasis rankoje
laiko suspaudęs kortų tūzą ar ran
damas su akmeniu burnoje.
Pažiūrėję režisierių Francesco
Rosio ir Damiano Damiani filmų
supratome, kad mafija – tai neį
veikiama stichija, panaši į misti
nę hidrą: jei nukirsi jai galvą, vietoj
jos tuoj pat užaugs kita, o pati pa
baisa po tokios amputacijos taps
dar stipresnė ir klastingesnė.
Dėl kino filmų italų mafija pa
tyrė milžinišką metamorfozę: nuo
pirmų šios temos filmų, kuriuose
nusikaltėliai buvo demonizuoja
mi, greitai pereita prie romanti
zuoto mafijos portreto. Patį šil
čiausią (ir ligi šiol neprilygstamą)
mafijos vadovo paveikslą Franci
so Fordo Coppolos „Krikštatėvy
je“ įkūnijo Marlonas Brando, ku
rio donas Vito Korleonė tapo ka
noniniu tokio tipo personažu ar
ba, kaip mėgstama sakyti šiais
laikais, tikra ikona. Panašiais žo
džiais galime pavadinti ir garsiau
sią visų laikų kine kovotoją su vi
sokiausio rango mafiozais – ko
misarą Koradą Katanį, kurį ketu
ris sezonus TV seriale „Aštuon
kojis“ vaidino italų aktorius Mi
chele’is Placido.

 Nuostatos: žiūrėti „Gomoros“ reikėtų eiti pamiršus visa, ką iki šiol skaitėme ar matėme apie italų mafiją. 	


Tikras Neapolio veidas
Bet einantiems žiūrėti pagaliau
ir mūsų ekranuose pasirodan
čios „Gomoros“ norėtųsi patar
ti: pamirškite viską, ką apie ma
fiją žinote iš kriminalinių skaitalų
ar anksčiau matytų filmų. Nes visa
tai, ką mes tariamės gerai supran
tą, jau seniai liko tolimoje praei
tyje. Tikrasis šiuolaikinės mafijos
veidas (greičiau reikėtų jį vadinti
klaikia grimasa) negali provokuoti
jokių kitų emocijų, išskyrus pasi
šlykštėjimą ir pasibaisėjimą.
Tokį kolektyvinį dabartinės Ca
morros portretą aprašė nė 30 metų
neturintis italų rašytojas Roberto
Saviano, kurio sukrečiantį roma
ną šokiruojamu filmu pavertė re
žisierius Matteo Garrone.
Knygos autoriui nereikėjo nie
ko išsigalvoti. Jis tiesiog papasa
kojo apie savo žurnalistinio tyri
mo patirtį, kai jis pats bendradar
biavo tiekiant nelegalias prekes
juodajai rinkai, stebėjo į Camor

„Forum Cinemas“ archyvo nuotr.
rą įtrauktus vaikus ir paskutines
myriop pasmerktų mafijos aukų
valandas. Iš M.Garrone surinktų
faktų ir pokalbių ryškėja visai kita
jo gimtojo Neapolio pusė – ne ta,
kurią mato šiame mieste apsilan
kantys turistai. Gyventi čia reiš
kia pasmerkti save bandymui iš
likti, o tai neišvengiamai susiję su
tuo, kad esi priverstas taikytis prie
mafijos diktuojamų taisyklių.
Bauginanti Sistema
Pažintis ir su knyga, ir su filmu
prasideda nuo pavadinimo. Šį kar
tą jį komentuoti nėra ypatingo rei
kalo, nes asociacija su Senojo Tes
tamento Dievo prakeiktu ir nuo
žemės paviršiaus nušluotu mies
tu Gomora visiškai akivaizdi. Be
je, žodis „Camorra“ kaip Neapolio
mafij os apibūdinimas šiais laikais
retai vartojamas, jį senokai pakei
tė žodis „Sistema“.
Ir tai, ko gero, atitinka tikrąją
jos esmę – dabar tai po visą plane

tą išsišakojusi milžiniško verslo or
ganizacija. Tik joks auditas negali
pateikti tikslios kriminalinės ir fi
nansinės šios Sistemos statistikos,
iš kurios būtų aiškūs tikras mafijos
pelnas ir kruvinas atlygis už jį.
Filmas pasakoja kelias tarpusa
vyje nesusijusias istorijas, kurio
se personažai ne visada savo va
lia įtraukiami į nusikalstamos or
ganizacijos orbitą. Režisierius są
moningai vengia filmuoti gerai
žinomus aktorius ir kaip tik todėl
pasiekia fenomenalų efektą – fil
mą žiūrovas suvokia kaip absoliu
čiai dokumentinį pasakojimą apie
realius žmones.
Primena dokumentiką
Štai du nebrendilos, suradę ban
ditų paslėptą ginklų arsenalą, ima
šėlti kaip iš džiaugsmo pakvaišę
šunyčiai vaizduodami kietus vyru
kus – ima žaisti karą. O štai kom
pensacijas už grotų pakliuvusiems,
bet vadų neišdavusiems mafijos

smogikams išmokantis pagyvenęs
finansininkas, kuris pats pakliu
vo į didelę bėdą. Arba universite
to absolventas, įtrauktas į labai ak
tualų šiais laikais toksinių medžia
gų laidojimo verslą. Ir trylikametis
produktų išnešiotojas, susigundęs
kriminaline karjera ir išdavęs ma
fijos žudikams vieną savo klientę.
Panašių personažų filme daug
ir visų jų likimai kelia šiurpą. Žiū
rėti „Gomorą“ nelengva – filme
nėra vaidybinio kino efektų, o il
gi monotoniški planai dėliojami
į nykios realybės mozaiką. Viena
vertus, taip režisierius M.Garro
ne primena apie klasikinį itališką
neorealizmą, suklestėjusį tuoj po
Antrojo pasaulinio karo ir davu
sį pasauliniam kinui ne vieną kino
šedevrą. O kita vertus, filmo auto
riams pavyksta išrasti kraują gys
lose stingdantį hiperrealizmą, ku
ris tampa svarbiausia „Gomoros“
vertybe.
Už ją ir knygos autorius, ir fil
mo režisierius pakliuvo į mafij os
nemalonę. Abu juos ir dar kai ku
riuos filme vaidinančius asmenis
nuo mafijos keršto dabar akylai
saugo Italijos policija. Todėl visai
gali būti, kad kriminalinei hidrai
ant uodegos skaudžiai užmynu
sios „Gomoros“ (knygos ir filmo)
kūrėjų istorija dar nesibaigė.

„Gomora“ („Gomorra“)
Drama. Italija, 2008 m.
Rež. M.Garrone. Vaidi
na Salvatore Abruzze
se, Salvatore Ruocco,
Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale, Italo
Celoro.
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Hogvartso burtininkai baigia išaugti šluotas!
Gediminas Jankauskas
Dabar jau mažai kas prisime
na, kad pirmasis rašytojos
J.K.Rowling knygos apie Harį
Poterį tiražas buvo juokingas –
vos 1000 egzempliorių. Ir pusė
jo buvo išdalyta bibliotekoms.
1997 m. ne tik Didžiojoje Bri
tanijoje knygų leidėjai buvo įsiti
kinę, kad vaikų literatūra yra ab
soliučiai nuostolinga. O štai ant
roji knyga lengvai įveikė milijo
ninį barjerą. Dar labiau ir rašyto
ją, ir jos herojus išgarsino pirmoji
berniuko burtininko nuotykių ek
ranizacija 2001-aisiais. Taip pra
sidėjo jau ilgokai trunkanti „po
teriomanija“, apie kurią daugiau
diskutuoja ne kino kritikai, o psi
chologai.
Jie gana greitai suformulavo
pasaulį apėmusios psichozės prie
žastis. Svarbiausios – dvi. Ir abi
susijusios su slapčiausiu žmonijos
troškimu tikėti stebuklais. Vis la
biau pragmatiškėjančiame pasau
lyje, kur vyrauja cinizmas ir pini
gų kultas, stebuklinių pasakų pa
saulis tampa ramia (nors visai ne

 Subrendo: per aštuonerius Hario Poterio nuotykių filmavimo metus herojai

užaugo – atėjo laikas pirmiesiems bučiniams!	Redakcijos archyvo nuotr.
patikima) užuovėja nuo gyveni
mo stresų. O po tragiškų rugsėjo
11-osios įvykių iš teroro gniauž
tų ištrūkę ir nuo paralyžiuojančio
siaubo atsitokėję žmonės iš baugi
nančios realybės stačia galva nėrė į
hipnotizuojantį pasakos pasaulį.
Akivaizdus yra ir edukacinis
„Hario Poterio“ filmų užkratas.
Patrauklia žaidimo forma jie ugdo
jaunosios kartos pagarbą pedago

gams, skatina draugystės jausmą
ir teigia gėrio pergalę prieš blogį.
Tai iš tikrųjų rimti ir teigiami pa
vyzdžiai.
Tačiau matę visą kino seria
lą (iki šiol sukurti šeši filmai apie
jaunųjų Hogvartso magijos mo
kyklos auklėtinių nuotykius) ne
gali nepastebėti, kad šios epopė
jos autoriai jau susidūrė su didele
bėda, kuri turėtų gerokai apsun

kinti pastangas sėkmingai baig
ti šį ilgai tęsiamą projektą. Prob
lema ta, kad per aštuonerius kino
epopėjos filmavimo metus mažieji
Hogvartso magai užaugo.
Pirmose serijose šie vaikai, ap
sižergę skraidančias šluotas, kė
lė žavesį ir sveiką pavydą, o da
bartiniai aštuoniolikmečiai pana
šiose scenose jau kelia juoką. Jau
ankstesniuose filmuose matėme,
kad pagrindinei „poteriados“ tri
julei daug rūpesčių teikia ne tiek
kova su demoniškomis jėgomis
(ji paprastai sprendžiama pasi
telkiant specialiuosius efektus),
kiek brendimo laikotarpiu neiš
vengiami hormonų audrų padari
niai. Anksčiau ar vėliau draugiš
kus žvilgsnius turėjo pakeisti pla
toniškos meilės kupini signalai,
o pirmųjų bučinių kino epopėjos
gerbėjai tikriausiai laukia su to
kiu pat širdies virpuliu kaip ir pa
tys herojai.
Skubame informuoti dėl to ne
rimaujančius žiūrovus, kad Vati
kano laikraštis „L’Osservatore Ro
mano“ ką tik pagyrė filmą „Haris
Poteris ir Netikras Princas“ ne tik

už tinkamai vaizduojamą gėrio ir
blogio kovą, bet ir už tai, kad fil
mo herojų meilės scenose puikiai
pavyko pasiekti tinkamą balansą,
ir tokia subtili meilė priimtina vi
siems žiūrovams.
Prieš dvejus metus matytas
penktasis filmas „Haris Poteris
ir Fenikso brolija“ baigėsi filoso
finiais pasvarstymais apie tai, kad
pagrindiniam kovotojui su blogiu
iškilo grėsmė tapti panašiam į ne
mirtingąjį piktadarį lordą Valde
mortą. Pasiruošimas jųdviejų le
miamam susirėmimui ir sudaro
naujausio filmo esmę, kurios de
talių atskleisti tikrai neketiname.

„Haris Poteris ir Ne
tikras Princas“ („Harry
Potter and the HalfBlood Prince“) D.Brita
nija, JAV, 2009 m. Rež.
Davidas Yatesas. Vaidina
Danielis Radcliffe’as,
Rupertas Grintas, Emma
Watson, Maggie Smith,
Alanas Rickmanas.
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Šeštas kartas nemeluoja

ORAI LIETUVOJE
ŠIAULIAI

+24

KLAIPĖDA

+23

PANEVĖŽYS

+25

UTENA

+25

KAUNAS

+26

VILNIUS

+26

VARĖNA

+26

Šiandien bus debesuota su pragiedruliais,
lietaus nenumatoma. Temperatūra 23–26
laipsniai šilumos. Rytoj nei naktį, nei dieną lietus nenumatomas, dieną bus nepastoviai debesuota. Temperatūra naktį 14–
17 laipsnių šilumos, dieną 27–29 laipsniai
karščio.
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Startas: šeštą kartą bandant vakar į kosmosą pagaliau pakilo JAV erdvėlaivis „Endeavour“, kuriuo į Tarptautinę kos

minę stotį nuskrido šeši JAV ir vienas Kanados astronautas. Skrydis buvo atidėtas penkis kartus dėl techninių gedimų
arba nepalankių orų.	
AFP nuotr.

Vasaros receptas

Atsargos žiemai

Vyšnių uogienė
1 kg vyšnių,
1 kg cukraus.

ŠIANDIEN
Saulė teka

5.05

Saulė leidžiasi
21.44
Dienos ilgumas
16.39
Mėnulis (delčia) teka
0.07
Mėnulis leidžiasi
17.19
198-oji metų diena (penktoji 29-osios
metų savaitės diena). Iki Naujųjų metų
lieka 167 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

VARDAI
Aleksas, Darius, Girėnas, Irma,
Narimantas, Vaiga, Vytenis.

DATOS
Pasaulio lietuvių vienybės diena

Šeima pagausėjo
Krepšininkui Kšyštofui Lav
rinovičiui žmona padova
nojo antrą vaiką, pranešė
portalas delfi.lt. Tėvai
kūdikiui davė Domi
nyko vardą. Nauja
gimis pasaulį išvy
do po cezario pjūvio operacijos.
Pora dar augina
2,5 metų sūnų
Danielių.

Turtingiausi Holivude

ORAI PASAULYJE
Atėnai
Berlynas
Briuselis

Žvaigždžių pasaulyje

Paruoštas (nuplauti, išimti kauliukus)
uogas plačiame inde iš vakaro užpilti
cukrumi, palaikyti pernakt, kad išsiskirtų sulčių. Kitą dieną indą su uo
gomis statyti ant nedidelės ugnies
ir kaitinti, kol užvirs sirupas. Medi
niu šaukštu nugriebti atsiradusias pu
tas. Kai verdamos uogienės sirupas pa
sidaro permatomas ir patamsėja, o uo
gos, išimtos iš sirupo susiraukšlėja, bliz
ga, uogienė yra išvirusi. Tuomet ji supi
lama į platų emaliuotą indą ir dažnai sukre
čiant (bet nemaišant) atšaldoma. Galiausiai supi
lama į stiklainius, kurie uždaromi dangteliais ir
laikomi vėsioje patalpoje.
Tokiu pat būdu galima virti ir trešnių uogienę,
tik pakanka mažiau cukraus
(1 kg uogų – apie 800 g cukraus).
Svarbu nustatyti tinkamą uogienės virimo laiką – išvirusios uo
gos turi būti pasiskirsčiusios po visą sirupą, atvėsintos uogienės
paviršius, pakreipus indą į šoną, raukšlėjasi, nuo šaukšto siru
pas bėga ne kaip vanduo, o yra tirštesnis.
Dienraščio receptų kampelis atsiveria ir jums.
Gaminkite, fotografuokite ir siųskite savo receptus bei nuo
traukas su įamžintais skanėstais (žinoma, su jų autoriumi)
Labdarių g. 8, Vilnius arba info@vilniausdiena.lt.

„Žvaigždžių karų“ kūrėjas George’as Lu
casas (nuotr.), per šiuos metus išleidęs
ketvirtą didelio susidomėjimo sulaukusį
filmą apie Indianą Džounsą ir uždirbęs
170 mln. dolerių (420 mln. litų), atsidūrė
pirmoje daugiausia uždirbančių Holivu
do vyrų sąrašo vietoje. Nuo jo kiek atsi
liko Stevenas Spielber
gas, kuris režisavo „In
dianą Džounsą ir kriš
tolo kaukolės kara
lystę“ ir nuo 2008 m.
birželio iki 2009 m. bir
želio uždirbo maždaug
150 mln. dolerių
(371 mln. litų).

Lietuvių rašytoja pelnė
ES literatūros premiją
Lietuvių rašytoja Laura Sinti
ja Černiauskaitė gavo pirmą kartą
skiriamą ES literatūros premiją.
Ji yra viena iš dvylikos šio ap
dovanojimo laureatų, kuriuos ket
virtadienį paskelbė Europos Ko
misija, Europos knygų leidėjų fe
deracija, Europos rašytojų taryba
ir Europos pardavėjų federacija.
Premijos bus įteiktos apdova
nojimo ceremonijoje Briuselyje
rugsėjo 28 d. Jos vertė – 5 tūkst.
eurų (17,2 tūkst. litų).
Autoriai ir jų darbai bus prista
tyti Frankfurto knygų mugėje spa
lio mėnesį. Be to, pagal kultūros
programą bus imtasi priemonių
skatinti laimėjusių autorių darbų
vertimą į kitas kalbas.
ES premija skiriama trimis eta
pais: 2009, 2010 ir 2011-aisiais
kasmet išrenkant 11 arba 12 lau

reatų. Iki 2011 m. bus apdova
nota po laureatą iš kiekvienos ES
kultūros programoje dalyvaujan
čių 34 šalių.
2009 m. laureatams atrink
ti buvo pasitelktos nacionalinės
komisijos, kurios parinko po vie
ną šiuolaikinės grožinės literatū
ros autorių iš savo šalies.

„Shutterstock“ nuotr.

1947

m. gimė Camilla Parker Bow-

les, Velso princo Charleso žmona.
m. Vilniuje įkurta Jėzuitų kolegija, iš kurios išaugo Vilniaus universitetas.

1570

1776 m. gimė Johanas Fridrichas
Volfgangas, farmakologas, Lietuvos floros tyrinėtojas. Mirė 1859 m.
1790

m. Edinburge mirė filosofas ir

politinis ekonomistas Adamas Smithas.
Gimė 1723 m.

1933

m. perskridę Atlantą, bet nepasiekę Lietuvos, Soldyno miške (Lenkija) žuvo lietuviai lakūnai Steponas Darius-Jucevičius ir Stasys Girėnas-Girskis.

1959

m. mirė viena žymiausių
džiazo dainininkių amerikietė Billie Holliday. Gimė 1915 m.

1994 m. Brazilijos futbolininkai ketvir-

tą kartą tapo pasaulio čempionais.

12p.

BNS, VD inf.

HOROSKOPAI
AVINAS
Nesakykite nieko, dėl ko vėliau
apgailestautumėte. Jei jausitės
prastai, stenkitės vengti tokių atsipalaidavimo būdų kaip lošimas,
apsipirkinėjimas parduotuvėse.
LIŪTAS
Sunkumų gali kilti su šeimos nariais, jei įsitrauksite į kvailus ginčus. Jaudinsitės dėl vyresniųjų giminaičių, taip pat ir tų, kuriems
sekasi ne taip gerai, kaip jums.
ŠAULYS
Kad ir kaip norėtumėte kažką keisti, geriau susilaikyti nuo permainų.
Laikotarpis tinkamesnis apmąstymams, kaip atsidūrėte tokioje situacijoje, kuri jūsų netenkina.

JAUTIS
Neatviraukite apie savo idėjas
kolegoms, mat jie gali pasinaudoti jūsų sunkiu darbu. Jei kas
nors jums stengiasi daryti spaudimą – išlaikykite distanciją.
MERGELĖ
Įsitraukite į naują veiklą. Nebūkite pernelyg užsispyręs, mat taip
atstumsite draugus. Jei pernelyg
audringai reaguosite į situacijas,
galite susipykti su partneriu.
OŽIARAGIS
Reikės pasistengti, kad kasdienybė
neišvarytų jūsų iš proto. Pasisaugokite apgavikų, kurie dėsis draugais.
Galite susidurti su tokia situacija,
kai pasitikėti galėsite tik savimi.

DVYNIAI
Nieko neplanuokite, mat daugelis
planų gali žlugti. Tačiau įsipareigojimų, kuriuos privalote įvykdyti, nepamirškite. Jums reikėtų daugiau
galvoti apie tarpusavio santykius.
SVARSTYKLĖS
Sunku bus susigaudyti jausmuose, todėl jūsų santykiai pakibs ant
plauko. Jei skolinsite pinigų, galite patirti nuostolių. Jei imsitės kūrybinės veiklos, turėtų sektis.
VANDENIS
Jums gali pasiūlyti darbą arba atsiras galimybių užsidirbti papildomai. Stenkitės nesutrikti sudėtingesnėse situacijose, elkitės ramiau
ir žiūrėkite į viską paprasčiau.

VĖŽYS
Gali kilti problemų su vyresniais
žmonėmis, tačiau sėkmė aplankys kontaktuojant su įvairiomis
institucijomis. Venkite veltis į kitų asmenų privačius reikalus.
SKORPIONAS
Pamokykite vaikus to, kuo didžiuojatės, pasidalykite savo talentu.
Patys susikoncentruokite į profesinius tikslus. Bendraukite ramiai,
nepraraskite blaivaus proto.
ŽUVYS
Pinigus stenkitės uždirbti pasinaudodami išradingumu. Pinigų
stoka iš dalies gali būti dėl problemų namie. Stenkitės nekonfliktuoti, nusileiskite, kur reikia.

Sportas: Lietuviai sėkmingai startavo Europos lengvosios atletikos iki 23 metų čempionate Kaune

