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Idėja,pasmerktanesėkmei

Do vilė Jab lons kaitė, Jūratė  
Žuo lytė, Li na Mra zaus kaitė

Įva žia vi mo į se na miestį 
rink lia vos Ry ga šie met 
at si sakė – ne pa si tei si no.  
Vil niaus valdžia ma no, 
kad jai pa vyks ge riau, ir 
strim gal viais puo la  
melž ti mies to gy ven tojų.

Viskas labai painu
Nuspręs da ma nuo kitų metų ko
vo ap mo kes tin ti įva žia vimą į se
na miestį, Vil niaus vald žia mies to 
gy ven tojų gal vo se su kėlė su maištį. 
Nuo laidų se na mies ty je įsikū ru sio
se įstai go se dir ban tiems žmonėms 
ne nu ma to ma. Vie no dai teks mokė
ti ir pri va čių, ir vals ty bi nių ins ti tu
cijų dar buo to jams. Ban kai, res to ra
nai – ne išim tis, ne tgi tie, ku rie tei
kia mais to pri sta ty mo į na mus pa
slau gas ir ku riems au to mo bi liai –  

jų dar bo prie monė. 1250 litų per 
me tus – ne ma ži pi ni gai.

Ta čiau rink lia va už įva žia vimą į 
se na miestį dau ge liui vil nie čių kai

nuos ge ro kai dau giau nei 104 li tus 
per mėnesį. Pas kel bus apie naują 
mo kestį tak si fir mos at vi rai pri
pažįs ta, kad jo naštą per mes ant 
klientų pe čių. Dėl rink lia vos ga li 
brang ti ir mais to pri sta ty mas į na
mus ar tiekėjų pre kių at ve ži mas į 
vieš bu čius ir par duo tu ves.

Vald žios spren di mas žmonėms 
ke lia daug klau simų: ar dėl tvar
kos mies te ne pa didės spūstys, 
ar bus su da ry tos ga
li mybės au to mo bi lius 

3p.

Mig la:  � vald žia už si mo jo iš Vil niaus se na miesčio iš va ly ti au to mo bi lius, ta čiau kuo dau giau aiš ki na, kaip tai pa da rys, tuo dau giau klau simų ky la.  
 And riaus Ufar to (BFL) nuo tr.

1,50 Lt

Ban kai ne ži no, ku ris 
iš jų išp lauks, ku ris ne.

32
47

21

%

Iš viso balsavo 193
Ne, važinėsiu toliau

Neturiu 
automobilio

Taip, teks palikti
automobilį

namie

Dienos klausimas

Ar jus paveiks valdžios 
sprendimas apmokestinti 
įvažiavimą į Vilniaus senamiestį?
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Kapoduobę
kasėdukartus

Užribis 7p.   

Išsiskyrimai–
tikstipriesiems
Sta tis ti ka skel bia, kad po rų, ku rias 
ski ria at stu mas, daugė ja. Iš sis ky
ri mo skonį pa ty ru sios po ros ti ki
na, kad toks šei mos mo de lis ga li
mas tik brand žioms ir stip rioms 
as me nybėms. „Ką pa tar čiau po
roms, ku rias ski ria at stu mas? To
kių pa sakų pa bai ga ne prog no zuo
ja ma. Ma no, de ja, – liūd na“, – 
teigė dien raš čio kal bin tas Eli gi jus, 
ku ris po dar bo JAV pra ra do šeimą.

Te ma 8p.   

Li nas Va liu kas

Ak cinė bend rovė Rytų skirs
to mie ji tink lai (RST) teis
me ban do įro dy ti, kad Sei
mo na rio Jo no Jag mi no šei
ma tre jus me tus ne le ga liai 
nau do jo si elekt ros ener gi ja 
sa vo na me Vil niu je. J.Jag mi
nas ka te go riš kai nei gia elekt
rikų įta ri mus.

Pa sak Sei mo na rio, 2008 m. rug
sėjį į jų namų du ris pa si beldė žmo
gus, ku ris pa reiškė, esą jų elekt
ros skai tik lis, esantis už ra kin to je 
sky dinė je prie Jag minų skly po ri
bos, yra su ga din tas. Su minė tu ne
pažįs ta muo ju kalbė jo tik namą pri
žiū rin tis vy ras. Kai šis iš gir do, jog 
siū lo ma su si mokė ti ir apie in ci
dentą nu tylė ti, ne pažįs
tamąjį išp rašė pro du ris.

Kaltinimai:  � RST tikina, kad Seimo narys J.Jagminas ir jo žmona Audronė tre-
jus metus nelegaliai naudojo elektros energiją. Tomo Raginos nuotr.

Parlamentonariui–
kaltinimaivoguselektrą

Dar vie na Ru si jos  
vald žios kri tikė  

ir žmo gaus tei sių  
gynė ja nu žu dy ta. 

Pasaulis 11p. 

Sei mo prem je ru  
pa skir tas A.Ku bi lius  
ti tu luo tas „kri zių  
švie siuo ju apaš ta lu“.  
Lietuva 5p.

„Si cor Bio tech“  
va do vas V.A.Bu me lis  
tęsia vaistų nuo  
vėžio paieš kas.  
Ekonomika 10p.
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Rink lia va už įva žia vimą  
į se na miestį vil nie čiams  

kai nuos dau giau nei

 104 litus per  
mėnesį.
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Lie tu vos ban ko 
Eko no mi kos  
de par ta men to  
di rek to rius  
Rai mon das  
Kuo dis
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Lau ra Čy žiū tė
l.cyziute@diena.lt

Vil niaus sa vi val dy bę vi
suo me nė laiko vie na ko
rum puo čiau sių įstai gų – 
at krei pia dė me sį spe cia
lių jų ty ri mų tar ny bos (stt) 
ir tarp tau ti nės or ga ni za ci
jos „trans pa ren cy in ter na
tio nal“ at sto vai.

Skaid ru mui pri trū ko lė šų
Va kar Vil niaus mies to sa vi val dy
bė je su reng tas po sė dis ko rup ci jos 
te ma. Sa vi val dy bės An ti ko rup ci
jos ko mi si jos at sto vai vi suo me
nei pri sta tė nuo 2007 m. įgy ven
din tos an ti ko rup ci nės pro gra mos 
ata skai tą. Esą tre jus me tus vyk dy
ta pro gra ma įgy ven din ta dau giau 
nei 90 pro c. Vyk dant pro gra mą 
di džiau sias dė me sys skir tas Vil
niaus sa vi val dy bės Mies to plėt ros 
de par ta men tui. Mat vi suo me nė 
prieš tre jus me tus iš sa kė nuo mo
nę, kad šis pa da li nys pa ts jau at
ro do ko rum puo čiau sias sa vi val
dy bė je: jo spe cia lis tai gal būt ty čia 
vil ki na de ta lio jo ir spe cia lio jo pla
na vi mo pro ce dū ras tar si taip siek
da mi pa ki šos.

„In te re san tai ne ži no, ko kios 
pa slau gos iš tie sų tei kia mos Mies
to plėt ros de par ta men te, ko kius 
do ku men tus rei kia pri sta ty ti vie
nu ar ki tu klau si mu. Dėl to su si
da ro įspū dis, kad biu rok ra tas no
ri kaž ko pa pil do mai, pa ska ti ni mo, 
kad žmo gui paaiš kin tų jo tei ses“, – 
ko men ta vo ata skai tą pri sta tęs Vil
niaus mies to sa vi val dy bės Eti kos ir 
nu si žen gi mų ty ri mų sky riaus ve
dė jas Vi das Pa tac kas.

Per tre jus me tus įgy ven din ta 
13 iš 14 nu ma ty tų an ti ko rup ci nės 
pro gra mos prie mo nių: im ti in ter

ne te vie šin ti val džios pa tvir tin ti 
de ta lie ji pla nai, o nuo per nai me
tų pa bai gos tal pi na ma in for ma ci
ja ir apie pra dė tus reng ti to kio po
bū džio do ku men tus.

„Dėl lė šų sty giaus ne vyk do
ma penk ta prie mo nė. Tu rė jo bū ti 
pa reng ta tvar ka, kad in te re san
tas, vie no lan ge lio prin ci pu už
sa kęs de ta lio jo pla na vi mo pro
ce dū rą, in ter ne te ga lė tų ma ty ti 
vi sus pro ce so eta pus. Sis te mos 
kai na – 600 tūkst. li tų, ją pirk
ti ir įdieg ti už truk tų apie me tus. 
Ta čiau lė šų sis te mai mies to biu
dže te ne bu vo nu ma ty ta, to dėl 

pro gra ma neį vyk dy ta“, – sa kė 
V.Pa tac kas.

Įgy ven di no at mes ti nai
Nors įgy ven din tos ko ne vi sos nu
ma ty tos an ti ko rup ci nės prie mo
nės, jų efek ty vu mas su kė lė abe jo
nių po sė dy je da ly va vu siems STT 
pa rei gū nams ir „Trans pa ren cy In
ter na tio nal“ at sto vams.

„Trans pa ren cy In ter na tio nal“ 
Lie tu vo je va do vas Ser ge jus Mu
rav jo vas pa ste bė jo, kad to kia prie
mo nė kaip įdieg ta pa gal bos li ni
ja, kai te le fo nu ga li ma ano ni miš
kai pra neš ti apie ko rup ci ją sa vi
val dy bė je, ap skri tai ne veiks min
ga. Mat per po rą sa vai čių už re
gist ruo ja mas tik vie nas skun das 
ir tas pa ts la bai smul kus. O Vil
niaus mies to sa vi val dy bė iš ko
rup ci nio že mė la pio rau do no sios 
zo nos ne nyks ta.

Ki ta prie mo nė – gy ven to jų ap
klau sos. Siek ta su ži no ti, ar juos ten
ki na Mies to plėt ros de par ta men
to dar bas, ar jis at lie ka mas lai ku, 
ar pa da li ny je nė ra per daug sky rių, 
su ku rian čių ne rei ka lin gą biu rok ra
ti ją. Tie sa, šiai prie mo nei pri trū kus 
lė šų nu spręs ta iš siun ti nė ti vos 200 
ano ni mi nių an ke tų pro jek ta vi mo 
pa slau gas tei kian čioms įmo nėms. 
Šiuo me tu at sa ky mų su lauk ta vos 
iš 35 res pon den tų.

„Prog ra ma ne pa kan ka mai at
sklei džia vi sas sa vi val dy bės bė
das. Ma to me, kad Vil niaus mies
to sa vi val dy bė iš lie ka tarp ko rum
puo čiau sių įstai gų. Nė ra in for ma
ci jos apie jū sų An ti ko rup ci nės ko
mi si jos veik lą, ne vei kia vie no lan
ge lio prin ci pas. Per nai bu vo bė dų 
dėl išo ri nės rek la mos lei di mų iš
da vi mo: vie nas as muo ga lė jo at
mes ti in te re san to pra šy mą be ar

gu men tų. Dėl to rei kia ne tik pa
si reng ti an ti ko rup ci nę pro gra mą, 
bet ir ieš ko ti spren di mų, kaip ją 
efek ty viai įgy ven din ti“, – kri ti ką 
sa vi val dy bei žė rė STT Ko rup ci jos 
ri zi kos sky riaus vir ši nin kas Vid
man tas Meš kaus kas.

Neį ti ki no val džios už mo jai
2007 m. an ti ko rup ci nė pro gra ma 
įgy ven din ta Vil nių val dant Tvar
kos ir tei sin gu mo par ti jai. Šie met, 
pa si kei tus val džiai mies te, šios at
sto vai už si mo jo la biau ko vo ti su 
ky ši nin ka vi mu. Va kar Vil niaus 
mies to me ras Vi lius Na vic kas pa
si ra šė su tar tį su Lie tu vos ne kil
no ja mo jo tur to plėt ros aso cia ci ja, 
ku ria įsi pa rei go jo, kad de ta lio jo ir 
spe cia lio jo pla na vi mo pro ce dū ros 
truks ne il giau nei pus me tį.

Taip pat atei ty je ke ti na ma vi sus 
ta ry bo je svars to mų klau si mų pro
jek tus skelb ti elekt ro ni nė je erd
vė je, kad su jais vil nie čiai ga lė tų 
ne tik su si pa žin ti, bet ir pa reikš ti 
nuo mo nę ar pa siū ly ti sa vo spren
di mo pro jek tą.

Ti ki ma si, kad sa vi val dy bė taps 
skaid res ne po tre čia die nį pa tvir
tin to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
reor ga ni za ci jos pla no. Me ro pa ta
rė jas Da rius Ind riū nas pa brė žė, 
kad treč da liu su ma žė jus tar nau
to jų, su ma žės biu rok ra ti nis apa
ra tas, ne liks be si kar to jan čių funk
ci jų ir bus pe rei na ma nuo bend ros 
prie as me ni nės tar nau to jo at sa ko
my bės. Kiek vie nas val di nin kas ži
nos sa vo pa rei gas, o jei jų ne vyk
dys, bus pra šo mas at sa ky ti.

Ta čiau S.Mu rav jo vas abe jo
ja, kad su ma ži nu si ad mi nist ra
ci ją Vil niaus sa vi val dy bė taps 
skaid res nė vi suo me nės aky se. Esą 
skaid riam dar bui už tik rin ti ga
li ne pa kak ti tar nau to jų, o pi lie čių 
pa si ti kė ji mo val džia dar ne spė
jo įgy ti, tad skun dų sis te ma bent 
ar ti miau sius me tus ne veiks.

Savivaldybė–vienakorumpuočiausiųįstaigų

Jū ra tė Žuo ly tė
j.zuolyte@diena.lt

Per nai sta liu kus lau ke tu rė
ju siai ka vi neiba rui „Co zy“ 
lei di mas šie met ne bu vo pra
tęs tas. Nep ri tar da ma to kiam 
spren di mui ka vi nė va kar su
ren gė pro tes to ak ci ją.

Skun dų ne pri pa žįs ta
Praė ju sią va sa rą prie ka vi nėsba ro 
„Co zy“ pir mą kar tą bu vo pa sta ty ti 
aš tuo ni lau ko sta liu kai. Idė ja pa
si tei si no: lan ky to jų ne trū ko, nors 
sta liu kai sto vė jo ša lia gat vės. Šie
met „Co zy“ va do vai ti kė jo si da
ry ti tą pa tį – per nai pa si kei tus 
tvar kai, lei di mai ka vi nėms sta ty
ti sta liu kus lau ke iš duo da mi ne
be vie niems me tams, kaip bū da vo 
anks čiau, bet iš kart tre jiems, to dėl 
jiems sa vą jį rei kė jo tik pra tęs ti.

Ba lan dį pa tei kę pra šy mą pra
tęs ti lei di mą Se na mies čio se niū
ni jai, po dvie jų mė ne sių „Co zy“ 
ga vo nei gia mą at sa ky mą. „Prie
žas tys, ko dėl jie at si sa ko iš duo ti 
lei di mą, yra nie kuo ne pag rįs tos. 

Taip, yra po li ci jos raš tas, yra gy
ven to jų skun dų. Ta čiau mes ži no
me, kad tuos skun dus ra šo vie na 
mo te ris, ku rios gy ve ni mo tiks las 
– už da ry ti „Co zy“. Dėl to ji nuo
lat ra šo skun dus vi soms įma no
moms ins ti tu ci joms ir joms pa
pras čiau mu mis tie siog at si kra
ty ti, ne gu kas kart į ją rea guo ti“, – 
pik ti no si „Co zy“ lai ki nai vyk do
mo jo di rek to riaus pa rei gas ei nan
ti Mil da Mar čiu kai ty tė.

Ta čiau skun dus dėl triukš mo ir 
iš ka vi nės sklin dan čių kva pų pa si
ra šė pen kių bu tų sa vi nin kai. „Aš su 
jais kal bė jau si. Kai ku rių ne tgi lan
gai yra į prie šin gą pu sę, ne tu ri jo kių 
kon tak tų su ka vi ne, klau siau, ne gi 
tik rai truk do? Paaiš ki ni mas bu vo 
toks, kad jie ne no ri pyk tis su ta vie
na kai my ne, nes jei ka da nors jiems 
rei kės jos pa ra šo, ji at si sa kys“, – 
pa sa ko jo M.Mar čiu kai ty tė.

Ban do grieb tis šiau do
Ne ga lė da mi sta ty tis lau ko ka vi
nės „Co zy“ va do vai skai čiuo ja 
nuo sto lius. „Per se zo ną pra ran
da me apie 200 tūkst. li tų. Vals

ty bė dėl to ne gau na apie 50 tūkst. 
li tų mo kes čių. Ne sup ran tu, ko dėl 
taip žlug do mas smul ku sis vers las, 
kai vals ty bė je ir taip sun ki pa dė
tis?“ – ste bė jo si „Co zy“ sa vi nin
kas Ber nie ter Braa kas.

Šiuo me tu „Co zy“ yra ap
skun du si Se na mies čio se niū ni jos 
spren di mą Vil niaus ap skri ties ad
mi nist ra ci nių gin čų ko mi si jai, ta
čiau klau si mą ji svars tys tik rugp
jū čio pa bai go je, kai lau ko ka vi nių 
se zo nas bus be veik pa si bai gęs.

„Ne ži nau, ar mums tai kuo pa
dės, bet kas be lie ka“, – šyp te lė jo 
B.ter Braa kas. No rė da mi at kreip ti 
dė me sį į sa vo bė das jie va kar lau
ke iš sta tė sta liu kus su lė lė mis vie
toj gy vų žmo nių ir iš dė lio jo pro
tes to pla ka tus.

Siū lo tar tis gra žiuo ju
Se na mies čio se niū nas Ro ma sis 
Pet raus kas į „Co zy“ pro tes to ak
ci ją rea ga vo skep tiš kai. „Kuo jiems 
tai pa dės? Te gu tvar ko si taip, kad 
ne bū tų pre ten zi jų, jo kių skun dų, 
ir vis kas bus ge rai. O kuo čia dė
ta se niū ni ja, jei po li ci ja re ko men

duo ja ne pra tęs ti lei di mo? Te gu ei
na ir su si šne ka su kai my nais, ne
gi mes ei si me su jais tar tis“, – sa
kė jis.

Sa vi val dy bės Vers lo ir pa slau
gų sky riaus ve dė jas Ma rius Ska
rups kas pa tiks li no, kad lei di mo 
nu spręs ta ne pra tęs ti ne tik dėl 
gy ven to jų skun dų. „Įreng ti lau ko 
ka vi nę ne pri tar ta sie kiant už tik
rin ti vie šą ją tvar ką, žmo nių sau
gu mą ir gi nant vie šą jį in te re są – 
toks bu vo 3io jo po li ci jos ko mi

sa ria to at sa ky mas. Ten gat vė la
bai siau ra, san kry ža jud ri, tai, ma
tyt, ir gi bu vo vie na iš prie žas čių“, 
– aiš ki no jis.

Ta čiau sa vi val dy bės ar chi tek
tas nei per nai, nei šie met lau ko 
ka vi nei ne prieš ta ra vo. „Spren di
mą priė mė sa vi val dy bės Pre ky bos 
ir pa slau gų vers lo ko mi si ja, ku
ri nie ko bend ra su eis mu ne tu ri. 
Kaip čia yra, kad vie ni sa vi val dy
bė je lei džia, o ki ti – drau džia?“ – 
ste bė jo si ka vi nės di rek to rė.

Pa si ruo ši mas:  � pro tes to ak ci jai „Co zy“ pa si ruo šė lė les, imi tuo jan čias ga li
mus klien tus.   min dau go ažu ši lio nuo tr.

„Cozy“kovojadėllaukostaliukų

Dve jo nės:  � nors Vil niaus sa vi val dy bė įgy ven di no ko ne vi sas nu ma ty tas an ti ko rup ci nes prie mo nes, jų efek ty vu mas dar 
ke lia abe jo nių stt pa rei gū nams ir „trans pa ren cy in ter na tio nal“ at sto vams.  Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

ma to me, kad Vil niaus 
mies to sa vi val dy bė iš lie
ka tarp ko rum puo čiau
sių įstai gų.
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se na mies čio priei go se, 
ar bus kaip ap va žiuo ti 

ap mo kes tin tą zo ną?
At sa ky mus, kaip vis kas vyks iš 

tik rų jų, iš peš ti sun ku: val džios vy
rai to pa tys ne ži no, to dėl į de ta les 
ne si lei džia. O jei ir pa mė gi na ko
men tuo ti bū si mą tvar ką, kal bo se 
dau giau pai nia vos nei aiš ku mo.

Dir ban tys ken tės la biau siai
Vil niaus vi ce me ras so cial de mok
ra tas Ro mas Ado ma vi čius dien
raš čiui aiš ki no, kad sis te mos die
gi mo ir funk cio na vi mo klau si mai 
nu kel ti atei čiai. „Svar biau sia, kad 
su ta rė me dėl prin ci pi nio spren di
mo – ri bo ti tran zi tą per se na mies
tį eko no mi nė mis prie mo nė mis“, – 
sa kė R.Ado ma vi čius.

Nors rea lių dar bų, įgy ven di
nant pa ža dus pa sta ty ti ne to li se
na mies čio pa pil do mų au to mo bi
lių sto vė ji mo aikš te lių, dar ne ma
ty ti, Vil niaus val džia rink lia vos 
dy dį jau pa skel bė. Ar iki ko vo ne
spė jus su kur ti gy ven to jams pa to
gios inf rast ruk tū ros mo kes čiai bus 
ati dė ti?

„Aikš te les ke ti na me pa sta ty
ti prie Lu kiš kių aikš tės, Ope ros ir 
ba le to teat ro, Pa mėn kal nio gat
vė je. Taip pat iš ki tos se na mies čio 
pu sės. Įkur si me au to mo bi lių vie
tų, ku rios ne rei ka lau tų ka pi ta li nių 
sta ty bų. Be to, jau ir da bar Vil niu je 
yra pa kan ka mai aikš te lių, ku rio se 
ga li ma pa lik ti au to mo bi lį“, – nuo 
tie saus at sa ky mo iš si su ki nė jo vi
ce me ras, ta čiau lei do su pras ti, kad 
rink lia vą už si mo ta įves ti bet ko
kio mis ap lin ky bė mis.

„No ri me pa da ry ti, kad ap va
žiuo ti se na mies čio te ri to ri ją jos 
ne ker tant bū tų pa pras ta“, – kal
bė jo R.Ado ma vi čius. Ta čiau bū dų, 
kaip pla nai virs tik ro ve, jis ne pa
mi nė jo.

Vil niaus sa vi val dy bės įmo nės 
„Su si sie ki mo pa slau gos“ duo me
ni mis, per die ną į Vil niaus se na
mies tį įva žiuo ja dau giau nei 60 
tūkst. au to mo bi lių. Apie 40 pro c. 
jų – tik ker ta se na mies tį.

Jei tran zi ti nį trans por tą pa vyks 
nu kreip ti ki tu marš ru tu, įva žia vi
mo į se na mies tį mo kes čio naš ta 
klius čia su rei ka lais ar dirb ti kas
dien at vyks tan tiems vil nie čiams, 
nors nau ja tvar ka nu kreip ta pir
miau sia tik į per va žiuo jan čius.

„Dir ban tys ken tės la biau siai, 
tas tai taip...“ – nu tę sė vi ce me
ras.

Vien kar ti nio mo kes čio ne bus?
Nors rink lia vos dy dis jau nu sta ty
tas, sis te mos die gi mo spe ci fi ka – 
mig lo ta. Vie ni sis te mos ini cia to
riai pa sa ko ja, kad ties įva žia vi mu į 
Vil niaus se na mies tį iš dygs už kar
dai, ki ti ti ki na, kad jų tik rai ne bus. 
Sis te ma esą veiks pa de dant vaiz do 
ka me roms su elekt ro ni niais skai
ty tu vais.

Įmo nės „Su si sie ki mo pa slau
gos“ va do vas Vai do tas An ta na
vi čius yra sa kęs, kad vien kar ti
nis lei di mas įva žiuo ti į se na mies
tį kai nuos 10 li tų, mo kant gry nai
siais pi ni gais. At sis kai tant spe cia
lia kor te le, ku ria grei čiau siai taps 

e. bi lie tas, įva žiuo ti kai nuos per
pus pi giau – 5 li tus.

R.Ado ma vi čius rink lia vą gry
nai siais ar kor te le at me tė kaip 
nee fek ty vią. Esą kol vai ruo to jas 
at si skai ti nė tų, už jo nu si driek tų 
ei lės au to mo bi lių.

„Abe jo ju, ar bus ga li ma at si
skai ty ti gry nai siais. Dėl e. bi lie
to kol kas ir gi neaiš ku“, – kal bė
jo po li ti kas.

Rink lia va – vi są pa rą
Pas kel bus apie val džios už mo
jus nie kam ne su teik ti pri vi le gi jų, 
su tri ko ir spe cia lio sios tar ny bos: 
prieš gais ri nės sau gos, po li ci jos, 
grei to sios me di ci ni nės pa gal bos 
ir ava ri nių tar ny bų dar buo to jai.

Spe cia lio sios tar ny bos tu rė
tų įsi gy ti įren gi nį, pri tai so mą ant 
au to mo bi lio stik lo. Jis kai nuo tų 
50–60 li tų.

„Klau si mas dis ku tuo ti nas. Vie
nam au to mo bi liui 60 li tų gal ir ne
daug, bet pas mus jų – šim tas. Tai 
me tams kai nuo tų 6 tūkst. li tų. 
Ma tyt, ne pirk tu me vi soms ma ši
noms, gal tik pu sei. Ra šy si me raš
tus, kal bė si mės, siek si me komp
ro mi so“, – sa kė Vil niaus Apsk ri
ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val
dy bos vir ši nin ko pa va duo to jas Al
vy das Bal čy tis.

R.Ado ma vi čius už tik ri no, kad 
priė mus ga lu ti nius spren di mus 
spe cia lio sios tar ny bos į se na
mies tį pa teks ne mo ka mai. Res
to ra no „Piz za Jazz“ Vil niaus re

gio no di rek to rius Sau lius Skir
man tas įsi ti ki nęs, kad iš ly gų tu
rė tų bū ti ir dau giau: „Dir ban
tiems se na mies ty je tu rė tų bū
ti leng va tų, jei ne ga li ma ap skri
tai neap mo kes tin ti ten dir ban čių 
žmo nių.“

R.Ado ma vi čius pa ra gi no pa
dė ties ne dra ma ti zuo ti. Esą iki li
to ar net 50 cen tų kris au to mo bi
lių sto vė ji mo mo kes tis, to dėl įva
žia vi mas į se na mies tį at si pirks per 
dvi va lan das. Mo kes tis už vieš na
gę se na mies ty je bus ren ka mas vi
są pa rą.

Idėja,pasmerktanesėkmei

Pa čią idė ją su ma žin ti tran zi tą se
na mies ty je ver ti na me tei gia
mai, bet da bar ti nį nu ta ri mą – 

nei gia mai. Jį dar rei kė tų to bu lin ti, lo
giš kai ir pro tin gai vis ką ap svars ty
ti, nes šiuo me tu ky la dau gy bė klau
si mų, kaip at va žiuo ti sve čiams, au to
bu sams, tie kė jams iki vieš bu čių ir res
to ra nų. taip pat neaiš ku, kaip pa tys 
dar buo to jai ar sa vi nin kai pa sieks dar
bo vie tą. Įsi vaiz duo ki te: vieš bu tis mo
ka di de lius pi ni gus už re zer vuo tą aikš te lę ar ba tu ri ga ra žus, ta čiau dar buo to jai 
ne ga li jų pa siek ti ne su si mo kė ję. Ne ma nau, jog įmo nėms rei kė tų pa rū pin ti, kad 
ne mo ka mai at va žiuo tų vi si dar buo to jai, – juk yra vie ša sis trans por tas. ta čiau 
tu rė tų bū ti po zi ci jos, pa vyz džiui, rin ko da ros dar buo to jai ir va dy bi nin kai, ku riems 
rei kia nuo lat mig ruo ti per vieš bu čių tink lus. mus ne ma žiau do mi na, kaip jau
sis at vyks tan tys tu ris tai – jie ne ži nos sis te mos ir to, kaip įsi gy ti lei di mus. sve čių 
ir taip ne daug tu ri me, o taip ir pa sku ti nius at bai dy si me. Be to, pa gal vo ki te, ko
kios au to mo bi lių spūs tys su si da rys, jei įvyks koks nors ge di mas ar ne su si 
p ra ti mas. Pi ni gų įreng ti šiai sis te mai rei kės la bai ne ma žai, to dėl rei kia la bai ge
rai pa gal vo ti, tei gia mas ar nei gia mas bus efek tas. taip pat rei kė tų paa na li zuo ti 
prie žas tis, ko dėl Ry go je toks su ma ny mas ne pa si tei si no ir bu vo at šauk tas.

“ Eval da Šiš kaus kie nė
Lie tu vos vieš Bu čių iR Res to Ra Nų aso cia ci Jos PRe zi deN tė

     1p.

Vai ruo to jas Sta nis lo vas

Pri ta riu, oras bus šva res nis, ge riau 
jau žmo nės dau giau vaikš čio tų. dar
bo rei ka lais va žiuo ju, ta čiau mū
sų se na mies tis tik rai nė ra toks di de
lis, kad žmo nės ne ga lė tų pės čio mis 
jo pe rei ti.

In ter ne to tech no lo gi jų  
spe cia lis tas Vy gin tas

tur būt pri ta riu. dir bu mies te, bet 
daž nai va žiuo ju dvi ra čiu, man bė dų 
nė ra. Prieš ko kius de šimt me tų bu
vo ap mo kes tin tas va žia vi mas, nie ko 
blo ga ne bu vo. aiš ku, yra to kių, ku rie 
mėgs ta iki du rų au to mo bi liu pri va
žiuo ti. tik tu rė tų aikš te lės bū ti se na
mies čio priei go se. man at ro do, anks
čiau taip bu vo, ir vis kas at ro dė vi sai 
ne blo gai.

Pre kių gru pės va do vė Ju li ja

Nep ri ta riu, nes vie nas da ly kas: jei 
ap mo kes ti na, jie, ma no ma ny mu, tu
rė tų su tai sy ti ke lius, kad bū tų už ką 
ap mo kes tin ti. Ki tas da ly kas: ne ma
nau, kad tai lo giš ka. Jei mū sų se na
mies ty je bū tų iš lai ky ta ar chi tek tū ra, 
kaip yra es ti jo je, kur iš vis už draus ta 
įva žiuo ti, tam pri tar čiau, bet su si rink
ti lė šų, nes vil niaus trans por to įmo
nės da bar bank ru tuo ja, ir nu spren
dė ki taip su si rink ti pi ni gų – aš tik rai 
prieš. Juk yra mo kė ji mo už sto vė ji mą 
apa ra tai. Ne ti kiu, kad taip pri trauks 
di des nį srau tą tu ris tų, kaip jie ban
do aiš kin ti.

Apklausa

šiuo me tu va di na ma sis spūs ties 
mo kes tis ga lio ja dau ge ly je eu ro
pos ša lių. Įva žia vi mas į Lon do no se
na mies tį kai nuo ja 5 sva rus ster lin
gų, ar ba be veik 25 li tus. spūs ties 
mo kes tis įves tas ir stok hol me, čia 
jis svy ruo ja nuo 10 iki 20 kro nų (4–
8 li tai). Ry go je įva žia vi mas į se na
mies tį už tva ro mis bu vo ri bo ja mas 
iki šių me tų. ten spūs ties mo kes tis 
sie kė 5 la tus (25 li tus), ta čiau už kar
dų sis te mos at si sa ky ta. ta li ne įva
žia vi mas į se na mies tį ne mo ka mas, 
ta čiau la bai bran gios au to mo bi lių 
sto vė ji mo aikš te lės.

Pa tek ti į Stok hol mą –  
pi giau

il ga lai kio lei di mo vie niems me �
tams kai na – 1250 li tų.

Nuo lai dos nu ma to mos tai ky ti as �
me nims, gy ve nan tiems se na mies ty
je, vai ruo to jams, tu rin tiems ju dė ji mo 
ne ga lią, tak si, spe cia lio sioms tar ny
boms, au to bu sams.

me ti niam įva žia vi mo mo kes čiui se �
na mies čio gy ven to jams, neį ga lie
siems, spe cia lio sioms tar ny boms nu
ma to ma 95 pro c. nuo lai da (60 li tų 
me tams), tak si – 50 pro c. nuo lai da 
(625 li tų per me tus).

Rink lia vos dy dis



Al gos.  � Sei mas va kar ap svars tęs 
pri ta rė ke lių įsta ty mų pa tai soms, 
ku rio mis lai ki nai su ma ži na mas 
at ly gi ni mas vals ty bės po li ti kams 
ir pa rei gū nams, tei sė jams, tar
nau to jams, taip pat vi soms vals
ty bės sek to riaus pa rei gy bėms su
ma žin ti ga li mi skir ti prie dai. Ar 
priim ti pa tai sas, bus bal suo ja ma 
šian dien.

Pa bė go.  � Nu ma to mos pa nai kin
ti na cio na li nės ener ge ti kos bend
ro vės „Leo LT“ va do vy bė by ra to
liau – įmo nės val dy bos na rys ir fi
nan sų di rek to rius Ra mū nas Bi čiu
lai tis at si sta ty di na iš pa rei gų. To kį 
spren di mą val dy bos na rys priė mė 
ga vęs ki tą dar bo pa siū ly mą.

Tau py mas.  � Vy riau sy bės kan
ce lia ri jo je po šiuo me tu vyk do mos 
reor ga ni za ci jos ne liks 54 pa rei gy
bių, ta čiau 19 iš jų bus ne pa nai
kin ta, o per duo ta ki toms ins ti tu
ci joms. Nuo rug sė jo 15 d. Vy riau
sy bės kan ce lia ri jo je iš 264 liks 210 
vals ty bės tar nau to jų ir pa gal dar
bo su tar tis dir ban čių spe cia lis tų 
pa rei gy bių. Iš vi so pa nai kin tos 35 
pa rei gy bės.

Pi ke tas.  � Vil niu je, Nep rik lau
so my bės aikš tė je, prie Sei mo, va
kar po li ci jos, pa sie nio pa rei gū nai 
ir ug nia ge siai pi ke ta vo prieš ke ti
ni mus ma žin ti at ly gi ni mus. De
vy ni pa rei gū nai lai kė di de lį pla
ka tą „Ba sas pa rei gū nas – ne sau
gūs žmonės“. Ran ko se jie taip pat 
lai kė sa vo uni for mas.

Ver dik tas.  � Rai mun das Pa lai tis 
ne ga li ei ti vi daus rei ka lų mi nist
ro pa rei gų. Tai va kar pa reiš kė tei
sėt var kos pa rei gū nams at sto vau
jan čių pro fe si nių są jun gų at sto
vai. Pro fe si nių są jun gų at sto vai 
mi nist rą kal ti na nee fek ty via mi
nis te ri jos veik la, ban dy mais truk
dy ti pa rei gū nams pro tes tuo ti ir 
tuo, jog tau py da mas jis la biau siai 
skriau džia ei li nius pa rei gū nus.

Ba das.  � Nep rik lau so my bės aikš
tė je, prie Sei mo rū mų, Vil niu je 
ba do ak ci ją pra dė jo du Pen si nin
kų par ti jos na riai. Dvi pa la pi nes 
pa si sta tę Pen si nin kų par ti jos na
riai tei gė ba dau jan tys, kad ne bū tų 
ma ži na mos pen si jos tiek dir ban
tiems, tiek ne dir ban tiems pen si
nin kams.

Sko los.  � Vie šo jo sek to riaus sko
los bir že lio pra džio je sie kė apie 
300 mln. li tų, tei gė fi nan sų mi
nist rė Ing ri da Ši mo ny tė. Vals
ty bės biu dže tas sko lin gas apie  
30 mln. li tų, o li ku sią su mą – sa
vi val dy bių biu dže tai. Dau giau sia, 
pa sak mi nist rės, sko lin gos sa vi
val dy bių kont ro liuo ja mos įmo nės.

Baus mė.  � Ge ne ra li nis pro ku ro
ras Al gi man tas Va lan ti nas va kar 
kanc le rei Gert ru dai Tu me lie nei bei 
Pla na vi mo ir ūkio sky riaus ve dė
jo pa va duo to jui Gin ta rui Če kaus
kui sky rė tar ny bi nes nuo bau das – 
pa sta bas. Nuo bau dos skir tos už 
ne tin ka mą tar ny bi nių pa rei gų at
li ki mą vyk dant pro ku ra tū rų pa sta
to sta ty bos ran gos su tar tį.

naujienos trumpaiBankaišalįtempiaįbedugnę
Pas ko lų čiau pus už su kę 
Lie tu vo je vei kian tys Skan
di na vi jos ban kai iš kant
ry bės iš ve dė ne tik vers li
nin kus, bet ir ša lies va do
vus, ku riems toks jų el ge
sys at ro do pra žū tin gas.

Ra mi no Pre zi den tę
Dien raš tis va kar pra ne šė, kad Lie
tu vo je vei kian tys skan di na vų ban
kai pa ma žu pum puo ja pi ni gus iš 
Lie tu vos, ne pai sy da mi ka tast ro
fiš kų pa da ri nių ša lies eko no mi kai. 
Pas ko lų ba dą ken čian tys vers li
nin kai rei ka lau ja, kad val džia pra
dė tų tram dy ti ban kus. Skan di na
vi jos ban kų veik la ke lia ne ri mą ir 
Lie tu vos va do vams.

Šve di jo je va kar vie šė ju si Pre zi
den tė Da lia Gry baus kai tė iš Lie
tu vo je ak ty viai vei kian čių ban kų 
SEB ir „Swed bank“ va do vų iš gir
do, jog jie tu ri il ga lai kių ke ti ni mų 
mū sų ša ly je, to dėl steng sis už tik
rin ti sa vo pa da li nių veik lą. D.Gry
baus kai tė SEB vyk do mą jį vi cep re
zi den tą, SEB gru pės per so na lo va
do vą Bo Mag nus so ną ir „Swed
bank“ pre zi den tą, vyk do mą jį di
rek to rių Mi chae lą Wol fą priė mė 
Lie tu vos am ba sa do je Stok hol me.

Vals ty bės va do vės at sto vas 
spau dai Li nas Bal sys BNS va kar 
sa kė, kad Pre zi den tės ir ban kų va
do vų su si ti ki me kal bė ta apie eko
no mi nę pa dė tį, vers lo są ly gas ir 
apie ban kų veik lą Lie tu vo je, ta čiau 
konk re tūs klau si mai ne svars ty ti.

„Pre zi den tė iš reiš kė nuo sta
tą, kad Lie tu vai la bai svar bu, jog 
bū tų ga ran tuo ta šių ban kų veik
la Lie tu vo je, nes ji la bai svar bi ša
lies fi nan sų rin kai ir ūkiui. “, – sa
kė L.Bal sys.

Anot jo, prin ci pi nės SEB ir 
„Swed bank“ va do vų nuo sta tos yra 
la bai po zi ty vios. „Ban ki nin kų at
sto vai sa kė, jog tu ri il ga lai kių in te
re sų Lie tu vo je ir dės vi sas pa stan
gas, kad ban kų pa da li nių Lie tu vo
je veik la bū tų ga ran tuo ta, ga ran
tuo tas lik vi du mas ir de ra mas ka
pi ta lo ap rū pi ni mas. Tai bu vo svar
bu iš girs ti Pre zi den tei ir ši tai ji iš
gir do“, – tei gė L.Bal sys.

Ken kia pa tys sau
Ta čiau prem je rui And riui Ku bi liui 
to kių pa ti ki ni mų neuž ten ka, jam 
ban kų el ge sys ke lia ne ri mą. Va kar 
Ži nių ra di jui mi nist ras pir mi nin

kas tvir ti no, kad ban kai ken kia pa
tys sau, o kai ku rie – ati trau kia pi
ni gus į pa tro nuo jan čius ban kus.

„Iš tie sų mū sų ne ten ki na pa dė
tis, ku rią ma to me ban kų sek to riu
je, apie tai kal ba mės ir su ban kais. 
Aš ti kiu, kad ban kų va do vy bei yra 
apie ką pa gal vo ti, nes kar tais ma
tant jų veik los kai ku riuos pa ra
met rus, ma žė jan čią kre di ta vi mo 
apim tį, kar tais gal ir ati trau kia
mus pi ni gus į pa grin di nius ban
kus, lie ka tik tai ste bin tis gūž čio ti 
pe čiais, kad, pa pras tai šne kant, jie 
pjau na tą ša ką, ant ku rios sė di“, – 
sa kė prem je ras.

A.Ku bi lius pa ža dė jo, kad va
sa ros pa bai go je įvyks la bai rim tas 
po kal bis su ban kų va do vais.

Pas ta ruo ju me tu A.Ku bi lius 
bu vo su si ti kęs su di džiau sių Lie
tu vo je vei kian čių ko mer ci nių ban
kų va do vais. Šie vė liau tei gė, kad 
Lie tu vą lai ko na mų rin ka ir iš jos 
trauk tis ne ke ti na.

Ban kai bi jo vie ni ki tų
Lie tu vos ban ko Eko no mi kos de
par ta men to di rek to rius Rai mon
das Kuo dis pa tvir ti no, kad Skan
di na vi jos ban kai nuo šių me tų 
pra džios iš jų val do mų Lie tu vos 
ban kų su si grą ži no apie 3–4 mlrd. 
li tų kre di ti nių iš tek lių. Jis taip pat 
tei gė, kad itin di de lės pa sko lų li
tais pa lū ka nos yra ne pa si ti kė ji mo 
li to sta bi lu mu iš raiš ka.

„Jau ke lis mė ne sius iš ei lės ma
to me, kad pa sko lų po rtfe lis ban kų 
sis te mo je ma žė ja, ki taip ta riant, į 
ban kus su grįž ta dau giau pi ni gų, 
ne gu kad jie pa sko li na, ir šiuos pi

ni gus, be abe jo, jie iš ve ža at gal – 
grą ži na anks čiau paim tus kre di
tus, ku riuos nau do jo ši tai kre di tų 
eks pan si jai Lie tu vo je“, – Lie tu vos 
ra di jui va kar sa kė R.Kuo dis.

Anot jo, Skan di na vi jos pa grin
di niai ban kai, iš ku rių di die ji Lie
tu vos ban kai gau da vo kre di tų iš
tek lius, nuo me tų pra džios jau su
si grą ži no apie 3–4 mlrd. li tų: „Šie 
skai čiai yra vi siš kai lais vai priei
na mi Lie tu vos ban ko sve tai nė je.“

Jis aiš ki no, kad li tų ir eu rų pa lū
ka nos smar kiai ski ria si iš da lies dėl 
to, kad ban kai ne no ri vie ni ki tiems 
sko lin ti ir ne pa si ti ki vie ni ki tais.

„Tarp ban ki nis sko li ni mas še
šiems mė ne siams – tai at spin di 
VI LI BOR – yra bran gus dėl to, kad 
sko li ni mas iš es mės vyks ta be už
sta to ir ban kai ne ži no, ku ris iš jų iš
plauks, ku ris ne. Ant ra ver tus, vis 
dėl to yra tam tik ras ne ri mas dėl li to 
atei ties“, – kal bė jo ban ki nin kas.

R.Kuo džio įsi ti ki ni mu, daug 
in ves ta vę už sie nio ban kai ne ga li 
taip leng vai pa si trauk ti iš Bal ti jos 
ša lių, nes yra in ves ta vę ne tik sa vo 
ka pi ta lą, bet dau ge lio pa grin di nių 
bend ro vių ir ban kų lė šų.

R.Šar ki nui vis kas ge rai
Lie tu vos ban ko va do vas Rei nol di
jus Šar ki nas tei gė, kad Skan di na
vi jos ban kai ne ban do anks čiau su
si grą žin ti lė šų iš Lie tu vos.

Anot jo, ša lies ko mer ci niams 
ban kams nu ro dy ta ne del siant in
for muo ti apie at ve jus, jei gu pa
tro nuo jan tys ban kai pa rei ka lau tų 
pir ma ter mi no grą žin ti jiems pa
sko lin tas lė šas. „Apie to kius at ve
jus in for ma ci jos ne sa me ga vę“, – 
BNS tvir ti no R.Šar ki nas.

„Sko lų pa tro nuo jan tiems ban
kams apim ties su ma žė ji mui įta kos 
tu rė jo tiek ban kų veik los, tiek ir pa
sko lų po rtfe lio ma žė ji mas. Kai pa
si bai gia pa tro nuo jan čio ban ko lė šų 
pa sko li ni mo ant ri niam ban kui ter
mi nas, pa sta ra sis pri va lo sko lin tas 
lė šas grą žin ti“, – tei gė R.Šar ki nas.

Anot jo, na tū ra lu, kad ne sant 
pa trauk lių pro jek tų, ku riuos ga li
ma bū tų fi nan suo ti, ant ri niai ban
kai ne pra šo pa tro nuo jan čių ban
kų pa pil do mai pa sko lin ti lė šų. 
„Tai nor ma lus vers lo fi nan sa vi
mo pro ce sas, nė ra jo kios sen sa ci
jos ar skan da lo“, – tvir ti no Lie tu
vos ban ko va do vas.

Lie tu vos ban kai šiuo me tu pa
tro nuo jan tiems ban kams sko lin gi 
34,8 mlrd. li tų.

VD, BNS inf.

Įsi pa rei go jo:  � SEB vyk do ma sis vi cep re zi den tas B.Mag nus so nas D.Gry baus kai tei pa ža dė jo, jog šis ban kas sa vo pa da li
nio Lie tu vo je ne pa liks li ki mo va liai.  Džo jos Gun dos Ba ry sai tės (pre zi den tū ra) nuo tr.

Rai mon das Kuo dis: 

Tarp ban ki nis sko li ni mas 
še šiems mė ne siams 
bran gus dėl to, kad sko
li ni mas iš es mės vyks ta 
be už sta to ir ban kai ne
ži no, ku ris iš jų iš plauks, 
ku ris ne.

Dėl mo ti nys tės pa šal pų ma ži
ni mo va kar bal sa vę par la men
ta rai tei gia ne sup ra tę, už ko
kias pa tai sas pa si sa kė, to dėl jų 
priė mi mas bu vo nu trauk tas.

Li gos ir mo ti nys tės so cia li nio 
drau di mo įsta ty mo pa tai sas, ku
rio mis siū lo ma ap kar py ti mo ti
nys tės iš mo kas, So cia li nių rei ka lų 
ir dar bo ko mi te tas ke ti na svars ty
ti ki tą ant ra die nį.

Toks spren di mas priim tas, nes 
va kar bal suo jant dėl pa šal pų ma
ži ni mo Sei me įvy ko ne su sip ra

ti mas: da lis par la men ta rų tei gia 
bal sa vę už tai, kad tė vai, iki au gi
nan tys vai kus iki dve jų me tų, ga
lė tų gau ti ir ki tų pa pil do mų pa ja
mų, ki ti – už tai, kad bū tų su ma
žin ta vir šu ti nė pa šal pų ri ba.

So cial de mok ra tas Al gir das Sy
sas BNS sa kė, kad Sei mas bu vo su
klai din tas, nes pa tai sų ini cia to rius 
Li be ra lų są jū džio frak ci jos se niū
nas And rius En dzi nas Sei mui vie
nu me tu pa tei kė dvi pa tai sas.

A.Sy sas sa ko su pra tęs, jog bal
sa vo už tai, kad iki dve jų me tų vai

kus au gi nan tys tė vai ga lė tų gau ti 
ir pa šal pas, ir pa pil do mų pa ja mų. 
So cia li nių rei ka lų ir dar bo ko mi
te to na rys li be ral cent ris tas Ar
tū ras Me lia nas BNS tvir ti no, kad 
Sei mas bal sa vo už ki tas A.En dzi
no pa tai sas – kad bū tų su ma žin tos 
pa šal pų vir šu ti nės ri bos.

Pats A.En dzi nas sa ko pri sta tęs 
vie ną pa tai są, nes ki tą – dėl vir šu
ti nės ri bos – bu vo at siė męs, Sei
mui ap si spren dus ne ma žin ti mo
ti nys tės pa šal pų vir šu ti nę ri bą, o 
ma žin ti vi sas pa šal pas.

Sei mo po sė džių sek re to ria
to ve dė ja Vio le ta Gu rec kie nė par
la men ta rų „su si mai šy mą“ BNS 
ban dė aiš kin ti sa lė je bu vu siu 
triukš mu: 

„Sei mo na riai tar pu sa vy je kal
bė jo si, krykš ta vo kar tu bu vę vai
kai, atė ję su ma mo mis, ku rios ste
bė jo po sė dį. Per tą triukš mą kaž
kas kaž ko neiš gir do ir dėl to bu vo 
taip bal suo ta“, – tvir ti no V.Gu
rec kie nė.

BNS inf.

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

Su Sei mo pir mi nin ku, 
Tau tos pri si kė li mo par ti
jos (TPP) ly de riu Arū nu 
Va lins ku ne su ta rian ti da
lis šios par ti jos frak ci jos 
na rių su ki lo, pa si muis tė, 
bet su pra tę, kad nie ko 
do ra ne peš, ėmė rim ti.

Aiš ki no si pas prem je rą
Po to, kai tre čia die nio va ka rą nuo 
TPP frak ci jos at ski lo ke li na riai 
ir įstei gė sa vo frak ci ją, pa va din
tą „Ąžuo lo“ var du, im ta spė lio
ti, ar tai ne sug riaus val dan čio sios 
koa li ci jos, ar neiš vers A.Va lins ko iš 
Sei mo pir mi nin ko po sto, pa ga liau, 
ar pa kaks bal sų iš nau jo pa tvir tin
ti And riaus Ku bi liaus kan di da tū rą 
į mi nist rus pir mi nin kus.

Bet iki va ka rykš tės po pie tės 
dau gu ma nuo gąs ta vi mų iš si sklai
dė kaip dū mas.

Dar tre čia die nio va ka rą A.Va
lins ką re mian ti aš tuo nių Sei mo 
na rių „Ąžuo lo“ frak ci ja, Lai mon
to Di niaus va do vau ja ma „maiš
tin ga“ dvy li kos na rių TPP frak ci
ja, taip pat di džiau sios koa li ci jo
je Tė vy nės są jun gos frak ci jos se
niū nas Jur gis Raz ma ap si lan kė pas 
prem je rą na muo se Tur niš kė se.

Ke lias va lan das tru ku sia me 
ne for ma lia me su si ti ki me ieš ko ta 
su ta ri mo tarp abie jų TPP flan gų, 
ku rie iš si sky rė dėl skir tin go po
žiū rio į Vy riau sy bės per for ma vi
mą. L.Di niaus ša li nin kai no rė jo 
keis ti da bar ti nius TPP de le guo
tus ap lin kos ir kul tū ros mi nist
rus Ge di mi ną Kaz laus ką ir Re mi
gi jų Vil kai tį, taip pat sie kė tre čio 
mi nist ro po rtfe lio. A.Va lins kas 
ir „Ąžuo lo“ frak ci jos na riai tam 

prieš ta ra vo, tvir tin da mi, kad ne
leis šan ta žuo ti koa li ci jos par tne
rių ir prem je ro.

Neo fi cia lio mis ži nio mis, per 
su si ti ki mą pas prem je rą A.Va
lins kas svai dė si prie kaiš tais TPP 
frak ci jo je li ku siam dvy lik tu kui, 
ypač kai ku riems jo at sto vams, 
pa vyz džiui, anks čiau ar ti mu Sei
mo pir mi nin ko bend ra žy giu lai
ky tam TPP frak ci jos se niū no pa
va duo to jui Alek sand rui Sa cha ru
kui. Pats Sei mo pir mi nin kas ne ko
men tuo ja su si ti ki mo re zul ta tų.

Jau nie ko ne no ri
Nors po su si ti ki mo A.Ku bi liaus 
na muo se ne pra neš ta apie ko kius 
nors su si ta ri mus dėl bū si mo TPP 
ir „Ąžuo lo“ frak ci jų dar bo koa li
ci jo je ir Vy riau sy bė je, jau va kar 
paaiš kė jo, kad L.Di niaus ša li nin
kai rims ta.

TPP frak ci jos se niū nas pa reiš
kė ne be tu rįs pre ten zi jų dėl mi
nist rų po stų at nau jin to je koa li ci
nė je Vy riau sy bė je. „Jei gu prem
je ras su Pre zi den te nu spręs skir
ti da bar ti nius mi nist rus, mes tam 
ne prieš ta rau si me“, – va kar sa kė 
L.Di nius.

Ki ta ver tus, L.Di nius pa brė žė, 
kad TPP frak ci ja iš lie ka val dan
čio sios koa li ci jos na rė, su ku ria 
esą rei kės skai ty tis ki tiems par t
ne riams.

TPP frak ci jos po sė dy je taip pat 
pa brėž ta, kad ji ne tu ri jo kių pre
ten zi jų ir prie kaiš tų nuo frak ci jos 
at ski lu siems ir „Ąžuo lo“ frak ci ją 
su kū ru siems Sei mo na riams. TPP 

frak ci ja taip pat in for ma vo, kad 
re mia A.Ku bi liaus kan di da tū rą į 
prem je rus ir kad ne kels klau si mo 
dėl ne pa si ti kė ji mo A.Va lins ku kaip 
Sei mo pir mi nin ku.

TPP frak ci jos se niū nas ne no rė
jo su tik ti, kad jis ir jo va do vau ja ma 
frak ci ja, su vo ku si, kad ga li bū ti iš
mes ta iš val dan čio sios koa li ci jos, 
at si sa ko vi sų bu vu sių pre ten zi jų. 
„Tik rai taip nė ra. Mes nie kur nei
šė jo me iš frak ci jos ir iš koa li ci jos, 
mes ne kė lė me jo kių ofi cia lių są ly
gų, tik ke lis rei ka la vi mus Vy riau
sy bei, į ku riuos, be je, jau yra pa
ža dė ta at si žvelg ti“, – sa kė L.Di
nius.

Siū lo si ki toms frak ci joms
Ga li bū ti, kad kai ku rie da bar ti
niai TPP frak ci jos na riai pa pil
dys A.Va lins ką re mian čią „Ąžuo
lo“ frak ci ją.

Ši kol kas tu ri aš tuo nis na rius, 
bet tvir ti na, kad ga li at si ras ti ir 
dau giau.

Tie sa, abi ski lu sios frak ci jos 
da lys taip pat ieš ko, prie ko pri
si glaus ti. TPP frak ci ja jau ra do 
bend rą kal bą su Li be ra lų ir cent
ro są jun gos frak ci ja, o „Ąžuo lo“ 
frak ci ja va kar va ka re su Li be ra lų 
są jū džio frak ci ja pa si ra šė su si ta
ri mą dėl koa li ci jos su da ry mo.

Be je, ga li bū ti, jog ne tru kus ne
liks nei šių dvie jų frak ci jų, nei TPP, 
nes „Ąžuo lo“ frak ci jai pri klau san
tys A.Va lins ko ša li nin kai ar ti miau
siu me tu ke ti na reng ti par ti jos val
dy bos po sė dį ir svars ty ti klau si mą 
dėl ke tu rių par ti jos na rių pa ša li ni
mo. BNS ži nio mis, val dy ba ke ti na 
siū ly ti iš TPP na rių iš brauk ti Sei
mo na rius A.Sa cha ru ką, L.Di nių, 
Li gi tą Ker na gį ir ap lin kos vi ce mi
nist rą Val de ma rą Stan či ką.

Bu vu sius bend ra žy gius ša lin ti 
iš par ti jos gra si na ir ki ta sto vyk la, 
penk ta die nį šauk sian ti TPP frak
ci jos pre zi diu mo po sė dį.

Sta sys Gu da vi čius

Tė vy nės są jun gos-Lie tu vos 
krikš čio nių de mok ra tų ly de-
ris And rius Ku bi lius dar kar tą 
pa skir tas Vy riau sy bės va do vu. 
Va kar už tai bal sa vo 79 Sei mo 
na riai, prieš bu vo 36, su si lai-
kė 13.

Opo zi ci jai – žlug dy to jas
Už pa kar to ti nai ski ria mą prem je
ro kan di da tū rą pa si sa kė vi sos val
dan čio sios frak ci jos – Tė vy nės są
jun gos, Li be ra lų są jū džio, Li be ra
lų ir cent ro są jun gos, taip pat į dvi 
da lis su ski lu si Tau tos pri si kė li
mo par ti jos (TPP) frak ci ja. Prieš 
A.Ku bi lių bal sa vo ar ba su si lai kė 
vi sos opo zi ci nės frak ci jos.

Opo zi ci nės frak ci jos ne gai lė
jo kri ti kos da bar ti nei val dan čia jai 
dau gu mai, Vy riau sy bei ir A.Ku
bi liui. „Sup ra tau, kad prem je ras 
tęs da bar ti nę vyk do mą po li ti ką. 
Mes ma no me vi siš kai ki taip – ta 
po li ti ka yra vals ty bės žlug dy mas 
ir pa pras tų žmo nių skur di ni mas. 
Tai yra be si blaš kan čios ir ne tu
rin čios komp lek si nės pro gra mos, 
kaip įveik ti kri zę, ko man dos po li
ti ka. To dėl ne ga li me jai pri tar ti“, 
– sa kė opo zi ci jos ly de ris, Tvar kos 
ir tei sin gu mo frak ci jos se niū nas 
Va len ti nas Ma zu ro nis.

„Tik riau siai ne be ver ta kal bė
ti, ko dėl ki lo kri zė. Rei kia kal bė ti, 
kaip iš jos iš bris ti. Bet kol kas ne
ma čiau nei trum pa lai kių, nei il ga
lai kių prio ri te tų, kaip tai pa da ry
ti“, – sa kė So cial de mok ra tų par
ti jos frak ci jos se niū nas Al gir das 
But ke vi čius.

Dar bo par ti jos frak ci jos se niū
nas Vy tau tas Gap šys ap gai les ta vo, 
kad A.Ku bi liaus Vy riau sy bė ne
keis sa vo pro gra mos. „Ji nea ti tin
ka žmo nių lū kes čių, to dėl ne ga li
me pri tar ti, kad ši prem je ras bū tų 
ski ria mas“, – tei gė V.Gap šys.

TPP frak ci ja bu vo vie nin te
lė val dan čio ji frak ci ja, pa nū du
si Sei mo po sė džio iš va ka rė se su
si tik ti su kan di da tu į prem je rus. 
Ki tos su juo pa si kal bė ju sios frak
ci jos bu vo opo zi ci nės.

Sa viš kiams – apaš ta las
TPP frak ci jos se niū nas Lai mon
tas Di nius pa brė žė esąs įsi ti ki nęs, 

kad val dan čio ji koa li ci ja rei ka lin
ga ir da bar ti nė mis są ly go mis tu
ri veik ti to liau. „At sa ko my be da
ly si mės su prem je ru ir jį pa rem si
me“, – sa kė L.Di nius.

„Ąžuo lo“ frak ci jos na rė In
ga Va lins kie nė sa kė: „As me niš
kai ma ne vi sa da ža vė jo jo kant ry
bė įti ki nė jant opo nuo jan čius, ne
kant rau jan čius. To dėl ir aš, ir vi sa 
frak ci ja rem si me kan di da tū rą.“

Tė vy nės są jun gos at sto vas 
Ari man tas Dum čius su kė lė šur
mu lį sa lė je, prem je rą pa va din da
mas „kri zių švie siuo ju apaš ta lu“ ir 
pri min da mas, kad A.Ku bi lius jau 
bu vo Vy riau sy bės va do vu Lie tu vai 
kri zi niais 1999–2000 m.

Li be ra lų są jū džio at sto vas Kęs
tu tis Gla vec kas tvir ti no, kad atei
ty je Lie tu vo je bus pri si me na mi tik 
tvir ti prem je rai. „Vie nas bu vo Al
gir das Bra zaus kas, ki tas – da bar
ti nis, A.Ku bi lius. Tik šių prem je rų 
si tua ci jos skir tin gos, nes da bar ti
niam jau sy kį te ko ko vo ti su kri ze, 
da bar vėl ten ka tai da ry ti“, – sa
kė jis.

Ne gai lė jo iro ni jos
Mi nist ras pir mi nin kas kal bė da mas 
bu vo iro niš kas: „Esu la bai nu ste
bin tas, kad ma nęs ne pa rems so
cial de mok ra tai. Tik rai tie siog šo
ki ruo tas...“ A.Ku bi lius pri si pa ži no 
neiš gir dęs jo kių konk re čių opo zi
ci jos siū ly mų, kaip de rė tų elg tis 
siau čiant da bar ti nei kri zei.

Ta čiau prem je ras pa ža dė jo ieš
ko ti bū dų, kaip dau giau bend rau
ti ir tar tis su opo zi ci ja. „Gal rei kė
tų kas sa vai tę, pa vyz džiui, penk
ta die niais pa pie tau ti su opo zi ci
nių par ti jų ly de riais“, – svars tė 
Vy riau sy bės va do vas.

Nau jai mi nist ru pir mi nin
ku pa skir tas A.Ku bi lius da bar 
su Pre zi den te Da lia Gry baus kai
te de rins, kaip at nau jins sa vo va
do vau ja mą Vy riau sy bę. Pre zi den
tė yra pa reiš ku si, kad ga li keis tis 
ke li mi nist rai. Kol kas bent kiek 
tiks liau ži no ma dėl so cia li nės ap
sau gos ir dar bo mi nist ro kei ti mo 
– vie toj Ri man to Da gio juo tu rė
tų tap ti kon ser va to rius Do na tas 
Jan kaus kas.

Ti ki ma si, kad 15ąją Vy riau sy
bę at nau jin ti bus baig ta iki ki tos 
sa vai tės vi du rio.

Staig me na:  � bū rį po li ti kos nau jo kų į Sei mą at ve dęs A.Va lins kas tik riau siai ne si ti kė jo, kad jie iš jo ga li pa ban dy ti atim
ti par ti ją.  Ro ko Me do nio nuo tr.

Audrapolitinėjestiklinėje

Siū ly mas:  � prem je ras A.Ku bi lius ne pa ten kin tai opo zi ci jai pa siū lė penk ta die
niais pa pie tau ti.  Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

„Kriziųapaštalas“–
vėlpremjeras

Lai mon tas Di nius:

Mes nie kur nei šė jo me iš 
frak ci jos ir iš koa li ci jos, 
mes ne kė lė me jo kių ofi
cia lių są ly gų, tik ke lis rei
ka la vi mus Vy riau sy bei.
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gi nas Da ba šins kas
gi nas.dabasinskas@yahoo.com

I
š Vil niaus pa kliū ti į Ka zachs ta no 
sos ti nę As ta ną ne vi sai pa pras
ta. Ga li ma skris ti į Ry gą, pa skui – į 
Mask vą, o ta da į Ka zachs ta ną – jau 
tik rai at la po tos du rys. Ga li ma skris ti 
kur kas pa to giau, nors iš pra džių ir 

vi sai į prie šin gą pu sę – per Vie ną.
Bet ir tuo met vien skry dis, neįs kai čiuo
jant neiš ven gia mų lai ko nuo sto lių oro 
uos tuo se, truk tų veik aš tuo nias va lan das, 
tai gi vi są dar bo die ną. Užim tam žmo gui, 
ope ra ty viai tvar kan čiam sa vo vers lo rei ka
lus, ši tai yra ne ma ža pra ban ga, ypač šiais 
ne ra miais lai kais. Įdo mu, kad vos dau giau 
nei prieš me tus, 2008 m. ko vą, bend ro vei 
„fly LAL“ bu vo su teik ta tei sė vyk dy ti re
gu lia riuo sius skry džius marš ru tu Vilnius–
Astana–Vilnius. Va di na si, in te re sas tik rai 
bu vo, be tgi nu si try nus mū sų na cio na li
nėms oro li ni joms, vėl vis ką, ma tyt, teks 
pra dė ti iš pra džių. Ta čiau bet ku riuo at ve
ju, vers lo žmo nėms, pa si ry žu siems įveik ti 
tuos tūks tan čius ki lo met rų, ski rian čius 
mū sų vals ty bių sos ti nes, at si ve ria pla tūs, 
near ti plė ši niai. Tai ak tua lu ypač da bar, 
kai ir pa sau li nės, ir re gio ni nės eko no mi kos 
pro ble mos virs ta rim tais iš šū kiais, rei ka
lau jan čiais nau jų spren di mų. Tai gi ga li my
bių yra, ta čiau aki vaiz du ir tai, jog jos tik rai 
dar ne pa kan ka mai iš nau do tos.
Ka zachs ta no tie sio gi nės in ves ti ci jos 
Lie tu vo je šių me tų pra džio je su da rė kiek 
ma žiau nei 5 mln. eu rų, ar ba vos 0,05 
pro c., tie sio gi nių už sie nio in ves ti ci jų 
mū sų ša ly je. Lie tu vo je re gist ruo ti aš tuo ni 
in ves tuo to jai iš Ka zachs ta no (dau giau
sia į ap dir ba mą ją pra mo nę). O Lie tu vos 
tie sio gi nės in ves ti ci jos Ka zachs ta ne dar 
kuk les nės. Šių me tų pra džio je jos su da rė 
vos dau giau nei mi li jo ną eu rų (0,08 pro c. 
Lie tu vos tie sio gi nių in ves ti ci jų už sie ny je). 

R
ei kia pi ni gų? Pi ni gų nė ra ir 
ne bus. Pi gių mi li jo nų da ly bos 
bai gė si jau be veik prieš me tus 
ir Lie tu vai vir to tik ru koš ma ru. 
Mū sų vi suo me nė, lyg iš le pin tas 
vai kas, įpra to gau ti sal dai nių, 

tiks liau pi ni gų, bet ka da ir kiek tik už si geis da vo.
Sko li no mės drą siai ir per daug ne gal vo da mi, 
nes gy ven ti ge riau no rė jo me čia ir da bar, o sko-
las ti kė jo mės ati duo ti po tru pu tį ka da nors atei-
ty je. Taip el gė si ne tik gy ven to jai, bet ir įmo nės, 
pla na vu sios plės ti ga myk las, im tis nau jų veik los 
sri čių ir pa sau lį pri blokš ti „Ma de in Lit hua nia“ 
pro duk ci ja. Dar vi sai ne se niai ne tu rė ti būs to ar 
var to ja mo sios pa sko los reiš kė tie siog ne mo kė ti 
gy ven ti pa gal nau jus stan dar tus.
Ta čiau ge res nio gy ve ni mo sva jo nė žlu go, vos 
iš si sklai dė Lie tu vos, kaip sta bi lios eko no mi kos 
ša lies, įvaiz dį den gu si dū mų už dan ga. Dėl to da-
bar ak me nys skrie ja ir į ša lies ko mer ci nių ban kų 
dar žą. „Ban kai įpra to prie leng vų pi ni gų, prie 
leng vo gy ve ni mo, pa tys su kė lė šią eko no mi nę 
sui ru tę leng vai sko lin da mi, nes tu rė jo stip rų 
už nu ga rį su di de liais pi ni gais. o kai sun ku, 
liau diš kai ta riant, jie ne ša mui lą“, – kant ry bės 
ne te ko Lie tu vos vers lo darb da vių kon fe de ra ci jos 
va do vas Da nas ar laus kas.
Iš tie sų dar taip ne se niai Bal ti jos ša lys, lyg me dus 
bi tes, vi lio jo vi so pa sau lio fi nan sų kor po ra ci jas. 
Vik riau si bu vo skan di na vai, grei tai su pir kę ir išau-
gi nę ne di de lius lie tu viš ko ka pi ta lo ban kus. Jų at-
vež tus pi ni gų mai šus ly dė jo ova ci jos dėl spar čiai į 

Lie tu vą plūs tan čių 
in ves ti ci jų. Da bar 
aiš kė ja, kad už šias 
in ves ti ci jas Bal ti jos 
ša lims teks ati duo ti 
pa sku ti nius marš-
ki nius – to kia ir bus 
gy ve ni mo sko lon 
kai na.
Nors ban kai 
tri mi tuo ja apie 

pa ti ria mus nuo sto lius ir dū sau ja dėl di di na mų 
re zer vų blo go sioms pa sko loms deng ti, pra stos 
nau jie nos bus lai ki nos. Sun ku mai ban kams 
gre sia ne bent vers lo kre di ta vi mo sri ty je – mat 
bank ru ta vus įmo nei pe rim ti pa sta tai ir įren gi-
niai kom pen suos tik da lį pa tir tų nuo sto lių. Ta-
čiau ki tą da lį nea be jo ti nai grą žins ki tos įmo nės, 
iš pa sku ti nių mo kan čios mil ži niš kas pa lū ka nas, 
ku rių kai nos ne su ge ba pa grįs ti net pa tys ban kai.
Dar ma žiau jau din tis ban kams ver tė tų dėl įsi-
sko li nu sių gy ven to jų – šiems vi są pa sko lą teks 
grą žin ti net ir tuo at ve ju, jei gu bus pe rim tas ir iš 
var žy ti nių par duo tas ge ro kai at pi gęs būs tas.
Ban kai jau se niai kar to ja ne ke ti nan tys nei 
gel bė ti vals ty bės, nei im tis vyk dy ti so cia li nių 
funk ci jų – toks at sa ky mas pa pras tai nu skam-
ba į me ta mus prie kaiš tus dėl pri suk to pa sko lų 
„kra ne lio“. Esą vers las yra vers las, to dėl pa sko lų 
su lauks tik per spek ty vios ir fi nan si nių sun ku mų 
ne tu rin čios įmo nės. ką gi, žu vis ieš ko kur gi liau, 
o ban kai – kur dau giau pi ni gų ga li ma už dirb ti. 
Tad ir jų no ras su si grą žin ti Bal ti jos ša lims mes tus 
pi ni gus, kai šie ne be duo da to kios grą žos, kaip 
ti kė ta si, ga li bū ti su pran ta mas, ta čiau sun kiai 
pa tei si na mas ži nant, kad kai ku rie Skan di na vi jos 
ban kai prieš ke le rius me tus pa si nau do jo Lie tu vos 
su teik to mis mo kes čių leng va to mis. kuo il giau 
Lie tu va pri mins už trū ku sią kar vę, tuo di dės ti ki-
my bė, kad mū sų ša lies ban kų sek to riu je per mai-
nos neiš ven gia mos. kas gi no rės il giau už si bū ti 
ir in ves tuo ti ša ly je, kur nei val džia, nei vers las, 
nei gy ven to jai ne tu ri pi ni gų, o iki šiol su kaup tos 
san tau pos tirps ta aky se. kad Lie tu va ne lik tų ir be 
ban kų, ir be pa sko lų, rū pi na si net nau jo ji ša lies 
Pre zi den tė Da lia gry baus kai tė. Per su si ti ki mus 
su Lie tu vos di džiau sių – SEB ir „Swed bank“ – va-
do vais Pre zi den tė iš gir do, kad šie tu ri „il ga lai kių 
ke ti ni mų Lie tu vo je, to dėl steng sis už tik rin ti sa vo 
pa da li nių veik lą“. Lie ka ti kė tis, kad šie „il ga lai kiai 
ke ti ni mai“ su si ję ne tik su sko lų su si grą ži ni mu.

Nearti kazachų plėšiniai

Da bar aiš kė ja, kad už 
šias in ves ti ci jas Bal ti jos 
ša lims teks ati duo ti pa-
sku ti nius marš ki nius – 
to kia ir bus gy ve ni mo 
sko lon kai na.

Žvilgsnis
Redakcijos skiltis

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
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Vi lio ti nis:  � ka zachs ta no sos ti nė as ta na lau kia lie tu viš kų in ves ti ci jų.  gi no Da ba šins ko nuo tr.

Be je, čia esa ma ir tam tik ro si met riš ku mo: 
Ka zachs ta ne ofi cia liai re gist ruo ti taip pat 
aš tuo ni in ves tuo to jai iš Lie tu vos, in ves
ta vę į mais to pro duk tų ir gė ri mų ga my bą, 
did me ni nę ir maž me ni nę pre ky bą.
Tie sa, dvie jų ša lių eko no mi nių ry šių kon
teks te yra ir po zi ty ves nių po slin kių. Praei
tais me tais Lie tu vos ir Ka zachs ta no už sie
nio pre ky ba išau go dau giau kaip 8 pro c. ir 
su da rė apie 330 mln. eu rų. Mū sų eks por tas 
į Ka zachs ta ną, pa ly gin ti su 2007 m., su ma
žė jo be veik ket vir ta da liu (23,2 pro c.), ta čiau 
štai pir mą šių me tų ket vir tį, pa ly gin ti su 
tuo pa čiu praė ju sių me tų lai ko tar piu, jis vėl 
ge ro kai šok te lė jo į vir šų – taip pat ko ne ket
vir ta da liu (24,6 pro c.). Tie sa, di džią ją da lį 
(apie 30 pro c.) eks por to su da ro mū sų tur
guo se per par da vi nė ja mi au to mo bi liai (be je, 

šis vers las dėl be si kei čian čių tai syk lių jau 
ar ti miau sio je atei ty je tu rė tų pa tir ti nuo
smu kį), ta čiau čia, ma tyt, pra dė jo veik ti ir 
kri zės veiks nys. Anks čiau mū sų eks por tuo
to jai svy ra vo tarp to li mes nių ir ar ti mes nių 
rin kų (pir miau sia, Ru si jo je ir Uk rai no je), 
o da bar, iš ki lus nau jiems iš šū kiams, nau jų 
ga li my bių ten ka ir to lė liau pa si dai ry ti. Juo
lab Ka zachs ta ne, pa si žy min čia me sta bi lia 
po li ti ne pa dė ti mi ir tva ria eko no mi ne plėt
ra, tam yra vi sos są ly gos.
Ki ta ten den ci ja su si ju si su pre kių im por to 
di na mi ka. Štai praė ju siais me tais Lie tu vos 
im por tas iš Ka zachs ta no (apie 140 mln. 
eu rų), pa ly gin ti su 2007 m., išau go 2,3 
kar to. Pag rin di nės im por to pre kės – naf ta, 
sie ra, fe ro ly di niai, azo to trą šos. Ta čiau 
pir mas šių me tų ket vir tis liu di ja tam tik rą 
im por to nuo smu kį – pa ly gin ti su tuo pa čiu 
2008 m. lai ko tar piu, jis su ma žė jo 1,6 kar
to. Čia ga li ma įžvelg ti bend ro eko no mi kos 
są stin gio, ku rį ten ka iš gy ven ti ir Lie tu vai, 
ir Ka zachs ta nui, po vei kį.
Tie sa, gam ti nių iš tek lių tur tin gam Ka
zachs ta nui, praė ju sių me tų pa bai go je 

pa ty ru siam rim tes nį fi nan sų kri zės kres
te lė ji mą (su svy ra vo ša lies ban kų sek to
rius, stab te lė jo sta ty bos), kiek pa vy ko 
sta bi li zuo ti pa dė tį (tam pa dė jo ir vėl kiek 
šok te lė ju sios naf tos ir du jų kai nos), to dėl 
atei ty je vis dėl to ga li ma ti kė tis, kad bus 
ak ty viau bend ra dar biau ja ma. Tam pa
lan ki ir abie jų ša lių vyk do ma eko no mi nė 
po li ti ka ar ba, kaip sa ko Lie tu vos už sie nio 
rei ka lų mi nist ras Vy gau das Ušac kas, eko
no mi nė dip lo ma ti ja.
Ir tai jau duo da vai sių, ku rių sko nį, vi sai 
ne se niai be si lan kant Ka zachs ta no sos ti nė
je As ta no je, man pa čiam te ko pa tir ti. Ša ly
je, kur aukš ti pa rei gū nai, vos iš gir dę mū sų 
už sie nio rei ka lų mi nist ro var dą, šyp so si, 
va di na jį var du ir pra šo per duo ti lin kė ji
mų, tik rai ga li ma ieš ko ti vers lo ga li my bių 
– jau vien to dėl, kad nuo to kio po zi ty vaus 
pa rei gū nų nu si tei ki mo Ka zachs ta ne tik rai 
la bai daug kas pri klau so. Be je, vie nas iš 
nau jau sių pa vyz džių po zi ty vaus vers lo 
ir už sie nio po li ti kos bend ra dar bia vi mo 
Cent ri nės Azi jos kryp ti mi: ne se niai per 
V.Ušac ko vi zi tą į Ka zachs ta ną ten lan kė si 
ir mū sų vers lo de le ga ci ja, ku riai va do va vo 
Tarp tau ti nių pre ky bos rū mų („ICC Lie
tu va“) ge ne ra li nis di rek to rius Al gi man tas 
Aks ti nas.
Tai gi ga li ma drą siai tvir tin ti, kad per 
pa sta ruo sius me tus Ka zachs ta nas ta po 
pa grin di niu Lie tu vos eko no mi niu par tne
riu Cent ri nės Azi jos re gio ne, ta čiau nors 
pre ky bos mas tas nuo lat au ga, aki vaiz du, 
kad Lie tu va ir Ka zachs ta nas tu ri di džiu lį 
dar neiš nau do tą bend ra dar bia vi mo po ten
cia lą ener ge ti kos, trans por to ir pre ky bos 
sri ty se. Ka zachs ta nas – di de lė ir tur tin ga 
ener gi jos iš tek lių ša lis, ku rios eko no mi ka, 
ne pai sy da ma lai ki nų sun ku mų, sta bi liai 
au ga. Po li ti nė pa dė tis ša ly je taip pat sta bi
li, o rin ka di de lė, ji nuo lat au ga. Ša lis ieš ko 
par tne rių siek da ma pa nau do ti di džiu lius 
gam tos tur tus, eks por tuo ti ža lia vas, ga
mi nius, taip pat grū dus ge le žin ke liu bei 
jū ra ir spręs ti lo gis ti kos už da vi nius. To dėl 
Lie tu vos vers li nin kai tu ri ge ras ir ga na 
sau gias ga li my bes in ves tuo ti į Ka zachs ta
no pra mo nę ir ypač į pa slau gų sfe rą, ku ri 
dar nė ra pa kan ka mai iš plė to ta. Ki tas klau
si mas, ar mū sų vers li nin kai iš ties su ge bės 
tuo pa si nau do ti.

Ša ly je, kur aukš ti pa rei gū nai, 
vos iš gir dę mū sų už sie nio rei ka-
lų mi nist ro var dą, šyp so si, va di-
na jį var du ir pra šo per duo ti lin-
kė ji mų, tik rai ga li ma ieš ko ti vers-
lo ga li my bių.



Net ru kus Jag mi nai 
su ži no jo esą kal ti na

mi elekt ros va gys te. RST krei
pė si į teis mą, ir iš Jag mi nų bu
vo pa rei ka lau ta grą žin ti per 6 
tūkst. li tų.

J.Jag mi no ad vo ka tas Juo zas Ci
buls kis tei gė, jog 2007 m. RST su
ra šy ta me ak te tei gia ma, kad jo kių 
skai tik lių pa žei di mų ne ras ta, bet 
RST teis mui tvir ti na, jog Aud ro
nė Jag mi nie nė įmo nei sko lin ga už 
elekt ros ener gi ją, su var to tą nuo 
2005 iki 2008 m.

„Per ša si min tis, jog RST dar
buo to jai ga li spe cia liai su ga din
ti elekt ros ener gi jos skai tik lius ir 
pa skui rei ka lau ti so li džių kom
pen sa ci jų, nes mū sų ži nio mis, už 
kiek vie ną nu sta ty tą elekt ros va
gys tės fak tą iš mo ka ma 20 pro c. 
pre mi ja. Pab rė žiu, jog prie elekt
ros skai tik lio ga lė jo priei ti tik RST 
dar buo to jai. Ma no šei ma vi suo
met re gu lia riai mo kė da vo ir mo
ka už tie kia mą elekt ros ener gi
ją, esa me są ži nin gi, to dėl no ri
me, kad su mu mis bū tų el gia ma
si są ži nin gai“, – sa kė J.Jag mi nas. 

So cial de mok ra tas tvir ti no vė liau 
pa ts kreip sią sis į teis mą dėl gar
bės ir oru mo įžei di mo.

RST Rin ko da ros ir ko mu ni ka ci
jos sky riaus va do vė Kris ti na Ma
žei ky tė tei gė, kad J.Jag mi nui iš
kel tas ieš ki nys dėl ga li mo ne le ga
laus elekt ros ener gi jos var to ji mo, 
o tai, ar Sei mo na rys kal tas, nu sta
tys teis mas.

RST at sto vė pa nei gė tai, kad 
įmo nė iš mo ka 20 pro c. pre mi ją 
dar buo to jui už kiek vie ną nu sta
ty tą elekt ros va gys tės fak tą. Pla
čiau ko men tuo ti ga li mo ne tei sė to 
elekt ros ener gi jos var to ji mo de ta
les K.Ma žei ky tė at si sa kė.

By la bus nag ri nė ja ma rugp jū čio 
25 d. Vil niaus 1aja me ad mi nist ra
ci nia me teis me.

As ta Kuz ne co vai tė

Lie tu vos ge ne ra li nė pro ku ra
tū ra su Fi nan si nių nu si kal
ti mų ty ri mo tar ny ba (FNTT) 
bai gė iki teis mi nį ty ri mą dėl 
do ku men tų klas to ji mo ir pa
si kė si ni mo su kčiau jant gau ti  
1 294 800 li tų ES fi nan si nės 
pa ra mos. 

Pa sak FNTT pa ta rė jo Igo rio 
Kržeč kovs kio, per ty ri mą paaiš kė
jo, kad vie nos ne itin di de lės Vil
niu je vei kian čios sta ty bų bend ro
vės di rek to rius, tu rin tis ir ūki nin
ko pa žy mė ji mą, pla na vo Tra kų ra
jo ne įkur ti kai mo tu riz mo so dy bą. 

„No rint gau ti ES lė šų rei kia pa si
ra šy ti su tar tį dėl pa ra mos, Na cio
na li nei mo kė ji mo agen tū rai (NMA 
– red. pa st.) jis tu rė jo pa teik ti pa
raiš ką ir pri sta ty ti pro jek tą. Taip ir 
bu vo pa da ry ta, ta čiau jau per pir
mą pa raiš kos eta pą bend ro vės sa
vi nin kas pa tei kė su klas to tus duo
me nis“, – kal bė jo I.Kržeč kovs kis.

ES fi nan suo ja tik tam tik rą da lį 
pro jek to, ta čiau tai da ro ma tik po 
to, kai jis jau bū na įgy ven din tas, 
to dėl no rin tis gau ti pa ra mą as muo 
pri va lo įro dy ti, jog tu ri pa kan ka
mai lė šų. Šiuo at ve ju bū si mos kai
mo tu riz mo so dy bos sta ty to jas to
kius duo me nis su klas to jo.

Vė liau, pa si ra šius su NMA su
tar tį dėl pa ra mos pro jek tui su tei
ki mo bei or ga ni zuo jant kon kur
są – dėl sta ty bos dar bų vyk dy mo, 

vy ras su bend ri nin ku įstei gė dar 
vie ną bend ro vę. Bu vo pla nuo ja
ma, kad ši fak tiš kai to pa ties as
mens va do vau ja ma bend ro vė tu
ri lai mė ti sta ty bos dar bų kon kur

są. „Įmo nė bu vo įsteig ta ži nant, 
kad tik rai lai mės kon kur są, ta čiau 
pa ra mos ga vė jams rei kė jo su kur
ti vaiz dą, kad kon kur se da ly va
vo ir ki tų įmo nių, to dėl bu vo pa
teik ti su klas to ti do ku men tai – ne
va jų pa teik ti pa siū ly mai“, – sa kė 
FNTT pa ta rė jas.

Pas kel bus „lai mė to ju“ sa vo įmo
nę, pa žeis ti ES rei ka la vi mai, drau
džian tys pa ra mos ga vė jui pirk ti pa
slau gas iš su si ju sių as me nų.

Įvyk dęs da lį dar bų ir siek da
mas ne tei sė tai gau ti ES lė šas, sta
ty bų bend ro vės di rek to rius pa tei
kė NMA su klas to tus do ku men tus, 
ta čiau ap gau lė bu vo pa ste bė ta.

FNTT ne dels da ma in for ma vo 
apie pa žei di mus NMA ir ši su stab
dė lė šų per ve di mą, o vė liau ini ci
ja vo su tar ties dėl ES pa ra mos sky
ri mo pro jek tui nu trau ki mą. „Briu
se lis la bai griež tai drau džia fi nan
suo ti ob jek tus, ku rie at lie ka mi pa
žei džiant įsta ty mus“, – kal bė jo 
I.Kržeč kovs kis.

Per 2009 m. sausio–birželio 
mė ne sius FNTT pra dė ta 12 iki
teis mi nių ty ri mų dėl išaiš kin tų 
nu si kals ta mų vei kų sie kiant gau
ti ES pa ra mą. Per ty ri mą bu vo už
kirs tas ke lias ne tei sė tai pa si sa vin ti 
dau giau nei 20,9 mln. li tų ES pa
ra mos.

Go du mas su mai šė pro
tą. Vers li nin ko Da riaus 
Vai sė tos nu žu dy mu įta
ria mi as me nys iš pra džių 
jį api plė šė, pa skui nu žu
dė, pa slė pė, o vė liau dar 
kar tą at ka sė au ką. 

Kal tę pri pa žįs ta tik vie nas
Va kar teis mas lei do suim ti jau tris 
vers li nin ko D.Vai sė tos nu žu dy mu 
įta ria mus as me nis: 22 me tų Ro
ma ną Mi ro niu ką, 21 me tų Mo ni
ką Elen ber gai tę ir 21 me tų Man
tą Ado ma vi čių. Šian dien teis mas 
tu rės nu spręs ti, kiek lai ko suim ti 
Lau ry ną Dru tei ką.

Kol kas iš su lai ky tų jų tik M.Ado 
 ma vi čius pri si pa žįs ta dėl vi sų jam 
ink ri mi nuo ja mų kal ti ni mų: ty či
nio nu žu dy mo, su kčia vi mo ir ne
tei sė to dis po na vi mo ban ko kor te
lė mis. Jis, kaip ir kal tas tik dėl ne
tei sė to lais vės atė mi mo ir dis po
na vi mo ban ko kor te lė mis pri si
pa žįs tan tis R.Mi ro niu kas, suim
tas dviem mė ne siams. Sa vo kal
tės ne pri  pa žįs tan ti M.Ado ma vi
čiaus su gy ven ti nė M.Elen ber gai
tė suim ta mė ne siui.

Il gai pla na vo
Kaip pra ne šė po rta las del fi.lt, 
vers li nin ko už puo li mas bu vo pla
nuo tas iš anks to. Pas LUX PRO va
do vą dir bu si M.Elen ber gai tė sa vo 
drau gui bu vo pra si ta ru si, jog vers
li nin kas daž nai var to ja al ko ho lį, o 
kad ne pa mirš tų ban ko kor te lių 
PIN ko dų, ne šio ja si juos už si ra
šęs. Kal bė jo ji ir apie itin bran gius 
D.Vai sė tos ne šio ja mus pa puo ša lus 
– esą pu sės mi li jo no ver tės auk si
nę gran di nė lę ir bran gų žie dą.

M.Elen ber gai tė taip pat nu
ro dė, kur gy ve na jos vir ši nin kas. 
Nu si kal tė liai įsi bro vė į jo na mus ir 
pa vo gė be veik 115 tūkst. li tų ver tės 
ju ve ly ri nių dir bi nių.

To jiems neuž te ko. Bu vo nu
spręs ta vers li nin ką api plėš ti dar 
kar tą. M.Elen ber gai tė iš vi lio jo 
darb da vį į už mies tį, kur jo jau lau
kė ge rai pa si ruo šę gink luo ti nu si
kal tė liai. Ke tu riais šū viais nu šo vę 

D.Vai sė tą, bu de liai jį iki pu sės iš
ren gė ir pus nuo gį įver tė į ša lia fer
mos ras tą iš kas tą duo bę.

Ta da kom pa ni ja pra dė jo sma
giai gy ven ti: va žia vo ap si pirk ti į 
Ry gą, paė mė iš D.Vai sė tos są skai
tos pi ni gų.

Sten gė si vel tui
Po sa vai tės nu si kal tė liai grį žo į 
nu si kal ti mo vie tą, mat su si grie
bė, kad sku bė da mi at si kra ty ti la
vo no, pa mir šo nuo jo nuim ti gran
di nė lę ir žie dą, apie ku rį pa sa ko
jo M.Elen ber gai tė. Jie at ka sė ir 

vėl už ka sė ka pą, ta čiau, pa si ro do, 
pa puo ša lai ne bu vo to kie ver tin gi, 
kaip at ro dė.

Ke tu rias de šimt me tis bui ti ne 
tech ni ka pre kiau jan čios bend ro
vės LUX PRO va do vas iš sa vo na
mų Bal žio gat vė je au to mo bi liu 
„Mer ce desBenz“ iš va žia vo bir
že lio 10 d. Vy ras daž nai iš vyk da
vo vers lo rei ka lais, ta čiau kai ne
grį žo sa vai tę ir neat si lie pė te le fo
nu, drau gė su ne ri mo.

Bir že lio 17 d., apie 18.55 val., 
ji krei pė si į sos ti nės 5ąjį po li ci
jos ko mi sa ria tą. Bu vo pa skelb ta 
D.Vai sė tos paieš ka.

Įta ria mi žu di kai su lai ky ti lie
pos 14 d. Juos ap klau siant paaiš
kė jo, kad vers li nin ko la vo nas pa
slėp tas ap leis to je fer mo je Vil
niaus ra jo ne, ne to li Siu žo nių kai
mo. Kū ną žu di kai bu vo pa slė pę 
duo bė je, už ver tę že mė mis ir ak
me ni mis.

VD inf.

Per 2009 m. sausio–bir
želio mė ne sius FNTT pra
dė ta 12 iki teis mi nių ty
ri mų dėl išaiš kin tų nu si
kals ta mų vei kų sie kiant 
gau ti ES pa ra mą.

Po sa vai tės nu si kal tė liai 
grį žo į nu si kal ti mo vie
tą, mat su si grie bė, kad 
sku bė da mi at si kra ty ti la
vo no, pa mir šo nuo jo 
nuim ti gran di nė lę ir žie
dą, apie ku rį pa sa ko jo 
M.Elen ber gai tė.

Per ša si min tis, jog RST 
dar buo to jai ga li spe cia
liai su ga din ti elekt ros 
ener gi jos skai tik lius ir 
pa skui rei ka lau ti so li džių 
kom pen sa ci jų.

Bandėpasisavinti1,3mln.litųESlėšų

Bend ri nin kė:  � ge rai vers li nin ką D.Vai sė tą pa ži no ju si M.Elen ber gai tė ta po 
bend ri nin ke ir jį plė šiant, ir žu dant.  Dai niaus Sin ke vi čiaus (del fi.lt) nuo tr.

Verslininkuikapą
žudikaikasėdukartus

At sa kas:  � J.Jag mi nas nei gia, kad ne le ga liai nau do jo si elekt ra, ir ža da kreip
tis į teis mą dėl gar bės ir oru mo įžei di mo.

And riaus Ufar to (BFL) nuo tr.

Parlamentonariui–
kaltinimaivoguselektrą

  1p.
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Jū ra tė Kuz mic kai tė
j.kuzmickaite@diena.lt

Kai Pau lius Ko vas po il
gos ke lio nės jach ta vie šai 
pa si pir šo Ni jo lei Nar
mon tai tei, vi siems ta po 
aiš ku: pa siilg ti – ge rai. 
Bet dau gy bė po rų, per
da ly tų at stu mo, il ge sį va
di na sun kiai iš tve ria mu.

Eg za mi ną iš lai ko ne vi si
Šei mų, ku rias ski ria šim tai ki
lo met rų, šian dien Lie tu vo je tiek 
daug, kad gy ve ni mas, kai jis ar ba 
ji skir tin guo se mies tuo se ar ša ly
se, ta po be veik nor ma.

Psi cho lo gai per spė ja: at stu mas 
yra eg za mi nas šei mai. O eg za mi
nus, kaip ži no me, iš lai ko ne vi si.

Kai apie gy ve ni mą at ski rai 
nuo vy ro – fut bo li nin ko Dei vi do 
Šem be ro pa sa ko ja  Ag nė Ar moš
kai tėŠem be rie nė, vis kas at ro do 
ga na šau nu: kar tu lei džiant vie ną 
sa vai tę per mė ne sį ne be lie ka ru
ti nos, er zi nan čių bui ti nių smulk
me nų ir ne reikš min gų ki vir čų, 
kas ne vie to je pa dė jo te le vi zo riaus 
pul te lį.

Ta čiau po li ti kų Lai mos And
ri kie nės ir Vid man to Žie me
lio šei ma iši ro L.And ri kie nei ta
pus eu ro par la men ta re ir iš vy kus 
į Briu se lį. Pa na šiai su si klos tė ir 
praė ju sios ka den ci jos eu ro par la
men ta rės Jo lan tos Dič ku tės šei
mo je: ji iš si sky rė su Vil niu je li
ku siu vy ru vers li nin ku Min dau gu 
Ma tu lio niu.

Pa vo jai ir prieš nuo džiai
Psi cho lo gai ti ki na: bet ku riuo, net 
ir pa čiu sėk min giau siu at ve ju, at
stu mas pa kei čia po ros san ty kius. 
Ko kia link me jie pa si suks to liau, 
lems po ros bran da ir as me ni nės 
mo ters bei vy ro sa vy bės.

Po il go lai ko, pra leis to už dau
gy bės ki lo met rų vie nas nuo ki to, 
vėl kar tu gy ve nan čios po ros iš
ski ria ke le tą bruo žų, pa dė ju sių 
iš sau go ti san ty kius nuo „tre čio
jo“ at si ra di mo, nu to li mo, su sve ti
mė ji mo. Tie bruo žai – tai at sa ko
my bė,  as me ny bės už si grū di ni mo 
laips nis, mo ra li nės nuo sta tos ir, 
be abe jo, ker ti niai da ly kai, sie ję 
po rą vi są jos gy va vi mo lai ką.

8,5 me tų gy ve nę at skir ti ki lo
met rų Ry šių is to ri jos mu zie jaus 
va do vė Gied rė Mi kai tie nė ir Kau
no vi ce me ras Ri man tas Mi kai tis 
pri dū rė dar ke le tą svar bių de ta lių.

Vy ras li ko su vai kais
R.Mi kai tis bu vo li kęs Kau ne, na
muo se, su dviem vai kais – Ra sa 
ir Ma ri jo nu, o G.Mi kai tie nė dir
bo iš pra džių Vil niu je, pa skui Pa
lan go je.

Kai Ra sa bu vo paaug lė, o Ma
ri jo nas – tri jų mė ne sių kū di kis, 
G.Mi kai tie nė pra dė jo dirb ti Vil
niu je tuo me čio „Lie tu vos te le ko
mo spor to klu bo“ plėt ros di rek
to re. Kai Ma ri jo nas ta po pir mo ku, 
o Ra sa – pir ma kur se stu den te, 

G.Mi kai tie nė jau bu vo Pa lan gos 
vieš bu čio „Va na gu pė“ vyk do mo
ji di rek to rė.

„Kol pen ke rius me tus dir
bau Vil niu je, – pri si me na G.Mi
kai tie nė, – kiek vie ną va ka rą, kad 

ir vė lai, su grįž da vau na mo, tai
gi nuo šei mos gy ve ni mo nea tit
rū kau. Kai per si kė liau į Pa lan gą ir 

at si dū riau už 235 ki lo met rų, daug 
kas pa si kei tė.“ G. ir R.Mi kai čiai 
užim ti bū da vo net sa vait ga liais. 

Kad atstumas netaptų poros duobkasiu

Adap ta ci ja:  � 8,5 me tų pra lei dę skir tin guo se mies tuo se G. ir R.mi kai čiai vėl mo ko si  
gy ven ti kar tu.                                 eval do But ke vi čiaus nuo tr.

Gy ve nant at ski rai, ima stig ti po jū čio, kad da ly vau ji sa vo  
šei mos gy ve ni me. To fi zi nio bu vi mo kar tu, bend ro bio lau ko.

Ji – vieš bu čio rei ka lais, plėt ra, 
ren gi niais, jis – po li ti niu ir vi suo
me ni niu gy ve ni mu. To dėl po ros 
su si ti ki mai ne bu vo daž ni ir re gu
lia rūs. Pa si tai ky da vo, kad jie su si
tik da vo kar tą per sa vai tę, bet bū
da vo – ir kar tą per mė ne sį, ir dar 
re čiau.

„Pa ma žu pri si tai kai prie nau jo 
rit mo, prie ki to kio gy ve ni mo“, – 
ta rė R.Mi kai tis. Jam, be in ten sy
vios išo ri nės veik los, te ko rū pes
tis vai kais, bui tis, na mų rei ka lai.

Nuo ty kiams ne bu vo lai ko
Dvie jų vai kų tė vui, gy ve nan čiam 
be žmo nos ša lia, pa dė jo ar ti mie
ji, bi čiu liai. Vy res nio ji duk ra Ra
sa ta po tik ra de ši nią ja tė čio ran ka.
„Bet vis tiek bu vau toks ap si ver tęs 
dar bais, kad apie ko kius nors nuo
ty kius ne ga lė jo bū ti nė kal bos, – 
juo kė si R.Mi kai tis. –  Dar bus 
baig da vau la bai vė lai. Dar – spė
ti į par duo tu vę. Dar – pa kal bė ti 
su Ma ri jo nu ir įti kin ti jį, kad pri
va lo už mig ti vie nas. Įsi terp ti kaž
ko kioms grės mėms mū sų šei mai 
tie siog ne bu vo šan so.“

„Užim tu mas“, – toks R.Mi kai
čio pa ta ri mas tiems, ku rie ieš ko 
re cep to, kaip ki lo met rų ski ria mai 
po rai iš veng ti pa ša li nių pa gun dų.

Su si ti kus – ne vien bui tis
Ki tas pa vo jus – dva siš kai nu tol ti, 
su sve ti mė ti, pra ras ti są ly čio taš
kus, R.Mi kai čio ma ny mu, taip pat 
iš spren džia ma pro ble ma.

„Rei kia kuo dau giau kal bė tis. 
Su si ti kus iš siaiš kin ti vi sus niuan
sus, iš sa ky ti vis ką, kas ke lia ne ri
mą, kas gu li ant šir dies“, – įsi ti
ki nęs jis.

„Kal bė tis rei kia ne vien apie 
bui tį, – tei gė G.Mi kai tie nė. – 
Ats ki rai gy ve nan čiai po rai ky
la di de lis pa vo jus su bui tė ti. Juk 
su si ti kus, re gi si, tiek daug na
mi nių rei ka lų, ku riuos rei kia ap
tar ti, iš spręs ti. Vis dėl to, kai su si
ti ki mai re ti, bū ti na jiems su teik ti 
bent kiek ro man ti kos. Pa bū ti tik 

dvie se ati trū kus nuo pro
ble mų.“

„Tam rei kia pa si
steng ti, kaž ką spe
cia laus suor ga ni zuo
ti, – kal bė jo ji. – Kad ir 
pie tus res to ra ne ar pa
sisė dė ji mą na mų te

ra so je. Kar tais aš nu
pirk da vau mums abiem 

bi lie tus į kon cer tą, į spek
tak lį, kad su si ti kę abu su 
Ri mu ne vien pa nir tu me 
į bui tį, bet ir kar tu kaž
kur išei tu me.“

Ver tin ti aki mir kas
„Gy ve nant at ski rai, – 
ne slė pė G.Mi kai tie
nė, –  ima stig ti po
jū čio, kad da ly vau ji 
sa vo šei mos gy ve ni
me. To fi zi nio bu vi mo 
kar tu, bend ro bio lau

ko. Grįž da ma iš Pa lan
gos po ku rio lai ko ėmiau 

su vok ti, kad ne la bai da
ly vau ju sa vo šei mos gy

ve ni me. Kad jie tu ri sa vo sis te mą, 
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Psi cho te ra peu tė Ge no vai tė Pet ro nie nė: „Bend rau ki te vi sais įma no mais bū dais“

o aš su grį žu si ne itin ga liu jiems 
pa dė ti, nes ta da tik suar dau vi są 
tvar ką.“

Ta čiau, G.Mi kai tie nės ma ny
mu, eg zis tuo ja ir ne di de lis tei gia
mas niuan sas:  at ski rai gy ve nan ti 
šei ma iš ven gia nuo bo du lio, mo
no to ni jos, ru ti nos.

„Vis dėl to  ro man ti kos to kiuo
se san ty kiuo se ne tiek ir daug, – 
pri pa ži no ji. –  To dėl la bai svar bu 
iš mok ti ver tin ti kiek vie ną su
si ti ki mų aki mir ką. Rei kia jo mis 
pa si džiaug ti – ar kar tu gry bau
jant, ar val gant, ar dir bant dar
bus, ku riuos pa vyks ta nu dirb ti 
su si ti kus.“

Būtinas bend ras po mė gis
G. ir R.Mi kai čiai ne daug kal bė
da vo si te le fo nu. „Ne bent il giau 
pa vyk da vo va ka rais, bet ta da kal
bė da vau ne vien su Ri mu – ir su 
vai kais. Abu bu vo me be ga lo už
siė mę, ir tai tur būt bū din ga vi
soms at ski rai gy ve nan čioms šei
moms. Juk at ski rai gy ve ni ne 
šiaip sau, o to dėl, kad tu ri kaž
ko kių mo ty vų, tiks lų“, – sa kė 
G.Mi kai tie nė.

Ji įsi ti ki nu si, kad at ski rai gy
ve nan čios po ros ry šį la bai pa lai ko 
bend ras po mė gis, vie ni jan tis lais
va lai kio lei di mo bū das. Žmo nos 
nuo mo nei pri ta ria ir vy ras. „Su si
ti kus lais va lai kis tu ri bū ti bend ras 
ir sma gus abiem. Tai pa de da iš lai
ky ti ar ti mus san ty kius“, – kal bė jo 
R.Mi kai tis.

G. ir R.Mi kai čiai nuo jau nys tės 
yra aist rin gi orien ta ci nin kai. Per 
šį spor tą jie ir su si pa ži no. Da bar 
juo už sii ma sa vo ma lo nu mui.

Vėl mo ko si bū ti kar tu
Kai gyveno at ski rai, orien ta ci
nis spor tas po rai su si ti kus bū da
vo idea lus lais va lai kis. „Iš va žiuo
da vo me sa vait ga lį į miš kus, ten, 
aiš ku, su si tik da vo me ir su ki tais 
žmo nė mis, bet svar biau sia – sma
giai  pa bū da vo me kar tu ir drau ge 
pa si sem da vo me ge rų emo ci jų“, – 
pa sa ko jo G.Mi kai tie nė.

„Sun kiai įsi vaiz duo ju šei mą, 
ku rią sie ja tik bui tis ir la bai ski
ria si po ros po mė giai. Tuo met su
si ti ki mai, ku riems skir tas abie jų 
lais va lai kis, gal tam pa kiek  pro
ble miš ki“, – svars tė R.Mi kai tis.

Nuo pa va sa rio G. ir R.Mi kai čiai 
vėl gy ve na kar tu, sa vo na muo
se Kau ne. „Te be vyks ta adap ta
ci ja, – juo kė si Gied rė. – Vėl mo
ko mės gy ven ti drau ge. At si ran da 
nau jų po ty rių. Jau čiuo si 10 me tų 
jau nes nė.“

R.Mi kai tis, par si ve žęs iš Pa
lan gos ke tu ris šei mos dvi ra čius ir 
žmo nos man tą,  per vi są sie ną su
ka lė nau ją spin tą. „Su til po me“, – 
pa ten kin tas ta rė jis.

Sun kiai įsi vaiz duo ju šei
mą, ku rią sie ja tik bui
tis ir la bai ski ria si po ros 
po mė giai. Tuo met su si
ti ki mai, ku riems skir tas 
abie jų lais va lai kis, gal 
tam pa kiek  pro ble miš ki.

Iš sis ky ri mai – tik stip rie siems
Ištvėrę:  � L. ir J.Bal to kai ti ki na, kad jud vie jų san ty kiai pa kan ka mai bran dūs, to dėl di de li at stu mai jiems nė mo tais.                Ne ri jaus Jan kaus ko nuo tr.

Ša rū nė Ku tins kai tė
s.kutinskaite@diena.lt

Iš sis ky ri mo sko nį pa ty
ru sios po ros  ti ki na, kad 
toks šei mos mo de lis 
ga li mas tik bran džioms ir 
stip rioms as me ny bėms.

Kankinamai ilgas pus me tis
Prieš ket ve rius me tus jau ni mui 
ma siš kai plūs tant už dar biau ti į 
už sie nį, ant to pa ties kab liu ko už
ki bo ir vil nie tis Jo nas Bal to kas. 
Ta da jam bu vo 28eri.

„Kul tū ros cent re dir bau jau
ni mo sek to riaus va do vu. To kio se 
vie to se at ly gi ni mai ne ky la. Vie
ną die ną su žmo na nu spren dė me, 
kad fi nan si nės ge ro vės rei kia ieš
ko ti sve tur“, – svar bų spren di mą 
pri si mi nė da bar jau 32 me tų vy ras.

Jis nai viai ti kė jo, kad sva jo nių 
ša li mi va di na ma Ang li ja ne tru kus 
taps na mais jo šei mai. De ja, Jo
no vil tys žlu go, o vie to je pla nuo tų 
dvie jų mė ne sių vy ras be na miš
kių sve ti mo je ša ly je bu vo pri vers
tas pra leis ti dau giau nei pus me tį. 

„Po to kio il go iš si sky ri mo tu rė jau 
ap si spręs ti: va žiuo ti at gal pas na
miš kius ar vi są šei my ną ga ben ti į 
ša lį, ku rio je pi ni gais tik rai ne ly ja. 
Jau po ke lių die nų ki še nė je tu rė
jau bi lie tus į Lie tu vą“, – pa sa ko jo 
J.Bal to kas.

Ra šė žmo nai laiš kus
Vy ras ne sle pia – iš tver ti iš si sky
ri mą ne bu vo leng va. Juo lab kad 
uoš vių na muo se jo lau kė ne tik 
my li ma mo te ris, bet ir dvi mer
gai tės – Te re sė ir Mag da le na.

„Bū da mas už dau gy bės ki
lo met rų nuo la tos joms skam bi
nau. Pa me nu, kad ir ma žiau sio ji 
į te le fo no ra ge lį pa sa ky da vo ke
lis sun kiai su pran ta mus žo de lius. 
Priei ti prie kom piu te rio ne vi sa da 
pa vyk da vo. Be to, ir žmo nos ma
mos na muo se in ter ne to ne bu
vo“, – pri si mi nė vy ras.

Li ną pa sie kė ma žiau siai trys 
ran ka ra šy ti vy ro laiš kai. „Tur būt 
tai bu vo pa sku ti niai laiš kai, ku
riuos ra šiau kam nors“, – nu si
juo kė pa šne ko vas.

Jo nas iki šiol ne ga li pa mirš ti 
aki mir kos, kai po il gos per trau kos 
jie du su žmo na vie nas ki tam pa

žvel gė į akis. Su tuok ti nius už val
dė dvie jų nuo gy ve ni mo pa var gu
sių žmo nių emo ci jos.

Ats tu mas su bran di no
„Su si ti ki mas ne bu vo toks svar
bus, kaip san ty kių ei ga po jo. Ats
ki rai pra lei do me pus me tį. Vi są 
tą lai ką Li na jau tė dva si nę kri zę, 
man taip pat bu vo sun ku“, – pra
si ta rė vy ras.

Šian dien Jo nas ne ga li at sa
ky ti į klau si mą, ar iš si sky ri mas 
juos suar ti no, ar ati to li no. Jis ma
no, kad at stu mas ir tie še ši mė
ne siai juos tie siog pa kei tė. „Bet 
koks dras tiš kas žings nis su bran
di na žmo nes“, – įsi ti ki nęs Jo nas, 
da bar su šei ma gy ve nan tis Klai
pė do je.

Liūd na pa sa kos pa bai ga
Kau nie tis Eli gi jus įsi ti ki nęs, kad 
il gi iš si sky ri mai – tik stip rioms 
as me ny bėms. Po rą me tų jis sun
kiai dir bo Ame ri ko je, kad ga lė tų 

su mo kė ti įsi sko li ni mus ban kui. 
Vi są sa vo mei lę žmo nai ir ket ve rių 
sū nui kas mė ne sį vy ras kruopš čiai 
su dė da vo į siun ti nius ir pi ni gi nes 
per lai das.

Eli gi jus my li ma jai skam bin
da vo kiek vie ną die ną, siųs da
vo elekt ro ni nius laiš kus. Iš siil gęs 
kū niš kų ma lo nu mų ne kar tą ban
dė su žmo na net my lė tis te le fo nu.

„Pas te bė jau, kad per mū sų po
kal bius apie jaus mus už si min da
vau tik aš vie nas“, – pir muo sius 
san ty kių by rė ji mo ženk lus pri si
mi nė kau nie tis.

Ne re tai jo my li mo ji neat sa ky
da vo į skam bu čius. Eli gi jus nu
spren dė grįž ti ir gel bė ti yran
čią san tuo ką. „Grį žau per vė lai. 
Žmo na pri pra to tu rė ti ma no pi ni
gus, bet ne ma ne“, – at si du so jis.

Vė liau paaiš kė jo, kad Eli gi jaus 
šle pe tes, kol jo ne bu vo na muo se, 
avėjo ki tas vy ras. 

„Ką pa tar čiau po roms, ku rias 
ski ria at stu mas? To kių pa sa kų 
pa bai ga ne prog no zuo ja ma. Ma
no, de ja, – liūd na. Ge riau nie
ka da ne pa li ki te sa vo žmo nų ar
ba pa siim ki te jas kar tu“, – pa ta rė 
Eli gi jus.

Li na jau tė dva si nę  
kri zę, man taip pat  
bu vo sun ku.

– Ko kią įta ką po rų san ty
kiams da ro il ga lai kiai iš si
sky ri mai ir to li mi at stu mai?
– Trum pa lai kiai iš si sky ri mai į 
dau ge lio žmo nių san ty kius įlie ja 
ge rų per mai nų. Il ga lai kis gy ve ni
mas at ski rai par tne rius ati to li na. 
Iš pra džių iš gy ve na mas dis kom
for tas, liū de sys, vė liau jie įpran ta 
gy ven ti vie nas be ki to. Ga li už

si megz ti nau ji san ty kiai. Ta čiau 
kai ku rios po ros pui kiai su ta ria, 
kol gy ve na kar tu tik sa vait ga
liais, o pra dė ju sios gy ven ti kar tu 
vi są lai ką ima rie tis.

– Ar ga li ma teig ti, kad po ra, 
ku rią ski ria 100 km, tu ri dau
giau ga li my bių iš sau go ti sa vo 
san ty kius, nei ta po ra, ku rią 
ski ria 1000 km?
– Es mė ne ki lo met rai, o kaip daž
nai to kie žmo nės ga li bend rau ti: ar 
jie tu ri pa kan ka mai fi nan sų kiek
vie ną sa vai tę įsi gy ti lėktuvo bi lie
tą, pa na šią su mą skir ti de ga lams? 
Ki ta ver tus, žmo gaus cha rak te ris 
– dar svar biau. Stip rios as me ny
bės pa pras tai su ge ba il gai pa lai
ky ti tik dva si nį ry šį, o silp nes nės 
ne mo ka bū ti vie nos – joms rei kia 
ir fi zi nio par tne rio bu vi mo ša lia. 

– Ką pa tar tu mė te po roms, 
ku rias ski ria at stu mas?

– Bend rau ki te te le fo nu, elekt ro
ni niais, ran ka ra šy tais laiš kais, 
trum po sio mis ži nu tė mis ir vi sais 
ki tais priei na mais bū dais. Siųs
ki te sa vo nuo trau kas. Juk šiais 
lai kais ga li my bės la bai di de lės. 
Tai da ry ti rei kė tų kuo daž niau. 
Svar bu, kad žmo nės ir to liau da
ly tų si sa vo kas die ny be, jaus mais 
ir min ti mis.

– Kaip spręs ti par tne rio ne
bu vi mą ša lia, kal bant apie in
ty mią ją pu sę?
– Ma nau, dau ge lis žmo nių to
kiais at ve jais pra kti kuo ja mas
tur ba ci ją. Ki ta ver tus, su si lai ky
mą pa leng vi na spor tas. Me di ci na 
įro dė, kad su si lai ky mas nuo sek
sua li nio gy ve ni mo ne tu ri įta kos 
svei ka tai, jei žmo gus ne pa ti ria 
jau di nan čių dir gik lių. Bet ku riuo 
at ve ju, to kie spren di mai vis gi tu
ri sa vo ri bas – il gas su si lai ky mas 
ga li lem ti ne ti kė tus sek sua li nius 

pa sly di mus, dėl ku rių po to lie ka 
tik at leis ti. Ne pa slap tis, kad il
ges niam lai kui iš vy kę žmo nės įsi
ve lia į ro ma nus.  Vi sais at ve jais 
eg zis tuo ja ri zi ka nuo nuo ty kio 
pe rei ti į rim tus san ty kius. To dėl 
ge riau po rai vis gi steng tis kaip 
ga li ma daž niau ma ty tis.

– Ka da vie nas su tuok ti nių 
tu rė tų su ne rim ti dėl juos ski
rian čio at stu mo?
– Su ne rim ti ver ta, kai ky la įta ri
mų dėl emo ci nio nu to li mo, ku ris 
pir miau sia pa si reiš kia įvai rio mis 
smulk me no mis: vie nas par tne rių 
ima re čiau ra šy ti laiš kus, skam
bin ti, ran da prie žas čių, dėl ko 
pra leis ti jud vie jų su si ti ki mą ir t.t. 
Toms smulk me noms ver ta bū ti la
bai jaut riam ir iš kar to jas pa ste
bė ti, bet ne spaus ti ki tą žmo gų, o 
pa si tar ti, kaip spręs ti sun ku mus. 

Kal bė jo si Ša rū nė Ku tins kai tė
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€ Valiutų kursai
Penk ta die nis 2009 07 17

Valiuta kiekis santykis Valiuta kiekis santykis

aust ra li jos do le ris aUD 1 1,9552 ki ni jos jua nių CnY 10 3,5929

Bal ta ru si jos rub lių BYR 1000 0,8587 Lat vi jos la tas LVL 1 4,9310

Če ki jos kronų CZk 10 1,3320 Len ki jos zlotų PLn 10 8,0334

Da ni jos kronų Dkk 10 4,6369 nor ve gi jos kronų nok 10 3,8257

DB sva ras ster lingų GBP 1 4,0163 Ru si jos rub lių RUB 100 7,7341

es ti jos kronų eek 10 2,2067 Šve di jos kronų Sek 10 3,1366

eu ras eUR 1 3,4528 Švei ca ri jos fran kas CHF 1 2,2764
Ja po ni jos jenų JPY 100 2,6167 Tur ki jos li ra TRY 1 1,6016

JaV do le ris USD 1 2,4549 Uk rai nos gri vinų UaH 10 3,1696

Lat vi jo je vei kian ti „Ci ty Ser vi
ce“ grupės ant rinė įmonė „Ri
ga Ci ty Ser vi ce“ rūpin sis dar 
še šių pre ky bos centrų ūkio 
prie žiū ra Ry go je.

Pa si ra šiu si su tartį su gru pe 
„Ri mi Bal tic“, bend rovė prižiū
rės „Ri mi Hy per mar ket“, du „Ri
mi Su per mar ket“ ir tris „Su per
net to“ cent rus. Bend ras jų plo tas 
su da ro 10,4 tūkst. kv. m.

„Gilė jan tis eko no mi nis sunk
me tis ver čia Lat vi jos pre ky bi nin
kus su si rūpin ti sąnaudų ma ži ni mu, 
kurį ir už tik ri na komp lek sinės pa
statų ūkio val dy mo pa slau gos“, –  
sakė „Ri ga Ci ty Ser vi ce“ val dy bos 
na rys Jo nas Šim ke vi čius.

Bend rovė grupės „Ri mi Bal tic“ 
val do muo se pre ky bos cent ruo
se pri žiūrės ir re mon tuos elekt
ros, oro kon di cio na vi mo, vėdi ni
mo, šil dy mo, šal to ir karš to van
dens tie ki mo sis te mas.

Šių metų kovą „Ri ga Ci ty Ser
vi ce“ ėmėsi val dy ti in ves ti ci nio 
fon do „Bal tic Pro per ty Trust“ 
val domų ke tu rių Ry gos pre ky bos 
centrų ūkį. Bend rovė pri žiū ri pre

ky bos cent rus „Ba ro na Centrs“, 
„Jug las Centrs“, „Val de ma ra Ri mi 
Hy per mar ket“ ir „Su per mar ket A. 
Deg la va 110“ , ku rių bend ras plo
tas vir ši ja 24 tūkst. kv. m.

Nuo 2008 m. „Ri ga Ci ty Ser
vi ce“ pa statų ūkio val dy mo pa
slaugą taip pat tei kia 34 ob jek
tams, pri klau san tiems pre ky bos 
tink lui „Iki“.

Tarp did žiau sių bend rovės klien
tų Lat vi jo je – ne kil no ja mo jo tur to 
plėtros bend rovė „Han ner“, vals ty
binės ener ge ti kos bend rovės „Lat
ve ner go“ pa da li nys „Sa da les tikls“. 
2006 m. įkur ta „Ri ga Ci ty Ser vi ce“ 
šiuo me tu Lat vi jo je pri žiū ri apie 180 
tūkst. kv. m pa statų plo to.

„Ci ty Ser vi ce“ įmo nių gru pei 
šiuo me tu pri klau so 33 įmonės, 
vei kian čios Lie tu vo je, Lat vi jo je, 
Ru si jo je, Uk rai no je. Grupė pri žiū
ri dau giau kaip 24 mln. kv. m pa
statų plo to.

„Ci ty Ser vi ce“ ak ci jos ko ti ruo
ja mos Vil niaus ver ty bi nių po pie
rių bir žos ofi cia lia ja me sąra še.

VD inf.

„Ri ga Ci ty Ser vi ce“  
plečiaklientųbūrį

NaujieNos trumpai

Pre ten zi jos.  � Ši lu mos tie ki mo įmonė „Vil niaus ener gi ja“ iš elekt ros 
per da vi mo bend rovės „Lie tu vos ener gi ja“ sie kia pri si teis ti 1,049 mln. 
litų sko los, o Lie tu vos elekt rinė rei ka lau ja su mokė ti 6,538 mln. litų sko
lą. Šias su mas įmonės rei ka lau ja su mokė ti už par duotą elektrą. „Lie tu
vos ener gi ja“ 2008 m. veik los ata skai to je skel bia per skai čia vu si, ar šių 
įmo nių tiek ta elekt ra ati tin ka Ūkio mi nis te ri jos nu sta ty tas rem ti nos ga
my bos apim tį, ir ma no, kad ji ne tu ri su mokė ti šios su mos. Todėl „Lie
tu vos ener gi ja“ ti ki si laimė ti teis muo se, nes, jos ma ny mu, elekt ros ga
my bos bend ro vių ieš ki niai ne pagrįs ti.

Kon ser vai.  � Lat vi ja užd raudė pre kybą Lie tu vos įmonės „Bal ti jos de
li ka te sai“ pa ga min tais menkių ke penų kon ser vais, ku riuo se ras ta per 
daug tok sinių med žiagų, ir nu rodė išim ti iš par duo tu vių len tynų vi sus 
šiuos pro duk tus. At li kus la bo ra to ri nius ty ri mus nu sta ty ta, kad diok si
no ir po lich lor bi fe nilų kie kis kon ser vuo se ke tu ris kar tus vir ši ja leis tiną 
normą. Lat vi jo je šiuos kon ser vus pla ti na įmonė AN MI. Lat vi jos mais
to ir ve te ri na ri jos tar ny bos duo me ni mis, į Lat viją įvež ta 288 skar dinės 
už terštų menkių ke penų, iš pre ky bos jau išim tos 33. Pro duk tas ne ke lia 
pa vo jaus svei ka tai, ta čiau tar ny ba pa ra gi no ša lies gy ven to jus ne pirk ti 
už terš tos siun tos kon servų ir ne var to ti pro duk to, jei jo jau įsi gi jo.

Pir ki nys.  � Dujų im por to ir trans por ta vi mo bend rovė „Lie tu vos du jos“ 
už 1,7 mln. litų iš bend rovės „Ro ve dus“ įsi gis kon tei ne rinę dujų skirs ty
mo stotį. Be „Ro ve dus“, su ku ria lie pos 9ąją pa si ra šy ta su tar tis, kon
kur se dar da ly va vo trys bend rovės.

Bau dos.  � Gy ven to jams už ma ni pu lia vimą rin ka ir nau do jimą si vie šai 
neatsk leis ta in for ma ci ja pre kiau jant fi nan sinė mis prie monė mis, bau dos 
didė ja nuo 1–2 tūkst. iki 5–30 tūkst. litų, o už pa kar to ti nai per me tus 
pa da romą pa žei dimą bau da galės siek ti ir 30–60 tūkst. litų. Sei mas pri
ėmė tai nu ma tantį Ad mi nist ra ci nių teisės pa žei dimų ko dek so pa kei ti mo 
ir pa pil dy mo pro jektą. „Iki šiol  bau dos bu vo per ne lyg ma žos ir ne turė
jo at gra san čio bei pre ven ci nio po būdžio – as me nys ne paisė drau di mo, 
nes ri zi ka vo pa pras tai vos 1,5 tūkst. litų sie kian čia bau da“, – sakė Ver
ty bi nių po pie rių ko mi si jos pir mi ninkė Vi li ja Nausė daitė.

Gin tau tas De gu tis
g.degutis@diena.lt

Veik los de šimt metį mi nin
čios Lie tu vos bio tech no lo
gijų bend rovės „Si cor Bio
tech“ va do vai ne de juo ja 
dėl krizės, o ku ria am bi
cin gus pla nus ir tęsia vais
tų nuo vėžio paieš kas.

Sunk me tis plėtrai ne truk do
Tarp tau ti nei far ma ci jos kor po ra
ci jai „Te va“ pri klau san ti Lie tu vos 
įmonė jau gy ve na ki to de šimt me
čio pla nais. Per nai ES už re gist ra
vus lie tu vių su kurtą on ko lo ginėms 
li goms gy dy ti skirtą me di ka mentą 
filg ras timą, bend rovės veik la pra
dėjo spar čiai plėstis. Da bar lie tu
viš ki vais tai par duo da mi dvi de
šim ty je ES ir kitų pa sau lio ša lių.

Nors eko no minė krizė, pirmą  
šių metų ket virtį „Si cor Bio tech“ 
dir bo sep ty nias die nas per sa vaitę. 
Antrą ket virtį dar bo lai kas bu vo 
su trum pin tas iki pen kių dienų. 
Ta čiau ne tru kus įmonė vėl pla
nuo ja grįžti prie anks tes nio dar
bų gra fi ko.

Išau gus pa klau sai „Si cor Bio
tech“ per ar ti miau sius dve jus me
tus pla nuo ja išplės ti ga myklą Vil
niu je ir taip įmonės pa jėgumą pa
di din ti du kar tus. Tam ke ti na ma 
skir ti apie 20 mln. litų.

„Žemės skly po plo tas ga na di de
lis – 2,5 ha. Ka dan gi mūsų ga myk la 
yra mo du li nio ti po, nau jos ga myk
los sta ty ti ne reikės. Tie siog už sa
ky si me pa pil domų mo du lių ir juos 
pri jung si me prie tu ri mo da bar ti nio 
pa sta to“, – aiš ki no bend rovės „Si
cor Bio tech“ ge ne ra li nis di rek to
rius pro f. Vla das Al gir das Bu me lis.

Bio tech no lo gi jos – ša lies atei tis?
Jis taip pat ti ki si, kad per de šimt
metį, iki 2020 m., pa vyks apie de
šimt kartų pa di din ti Lie tu vos bio
tech no lo gijų įmo nių apy vartą. Da
bar šia me sek to riu je iš vi so dir ba 
apie 500 žmo nių, ku rie su ku ria 0,1 
pro c. ša lies BVP. Visų ša lies bio
tech no lo gijų įmo nių apy var ta per
nai siekė apie 100 mln. litų, iš ku

rių 81 mln. litų – „Si cor Bio tech“ 
nuo pel nas. Ta čiau V.A.Bu me lis ti
ki si, kad per de šimt metį su ki to
mis pa na šaus pro fi lio ga myk lo mis 
pa vyks pa siek ti 1 mlrd. litų par da
vi mo apimtį.

„Po ge ro de šimt me čio būsi
me per bran gi ša lis or ga ni zuo
ti ga mybą net ir tur tingų Va karų 
Eu ro pos ša lių bend rovėms. Ša
liai, ku ri ne tu ri jo kių iš tek lių, in
te lek to ir daug ži nių rei ka lau jan
čių ino va cijų ska ti ni mas bei plė
tra yra svar biau sia ni ša, pa dėsian ti 
pri trauk ti in ves ti ci jų“, – įsi ti kinęs 
V.A.Bu me lis.

Bio tech no lo gijų įmonės va do
vas taip pat pa brėžė moks lo slėnių 
svarbą. „Aukštųjų tech no lo gijų 

vers las ne įma no mas be moks lo ir 
at virkš čiai – moks las nėra pa nau
do ja mas ša lies pa žan gai, jei neat
lie ka mi ty ri mai ar su kur ti iš ra di
mai ne pri tai ko mi pra kti ko je. Ta
čiau be veik nėra ty rimų, ku rie bai
gia si pa ten tais ir ki tais ko mer cinį 
po ten cialą tu rin čiais re zul ta tais. 
Did žiau sia bėda: vie ša ja me sek
to riu je dir ban čių moks li ninkų ne
no ras už siim ti tai ko mai siais ty ri
mais“, – skundė si V.A.Bu me lis

Vaistų nuo vėžio paieš kos
„Si cor Bio tech“ jau tai ko si į JAV 
bei Ja po ni jos rin kas. O bend rovės 
atei ties pla nuo se – ir Aust ra li ja bei 
Pietų Ame ri ka.

Įmonė taip pat ti ki si iš to bu lin
ti jau tu ri mus pre pa ra tus ir galbūt 
at ras ti veiks mingą vaistą nuo vėžio. 
„Mes kon cent ruo jamės ties on ko
lo ginėms li goms gy dy ti skirtų pre
pa ratų ga my ba. O atei ty je ši sri
tis bus dar svar besnė. Ne tu ri me nė 
vie no vais to, ku rio ga my bai būtu
me pirkę li cen ciją, vi sus pre pa ra tus 
su kūrėme pa tys, gal atei ty je pa vyks 
su kur ti dar veiks min ges nius“, –  
įmonės re zul ta tais did žia vo si ga
my bos va do vas Gied rius Žun da.

Vil niu je įsikū ru sio je ga myk lo je 
dir ba apie 50 žmo nių. Ta čiau bal
ty mi nius pre pa ra tus rea liai ga mi na 
tik 13 dar buo tojų, dar tiek pat as
menų tik ri na vaistų ko kybę, o ki
ti 13 – do ku men tus. Vie nos vais
to par ti jos ga my ba trun ka sa vaitę, 
ta čiau kol jis iš leid žia mas į rinką, 
praei na dar dvi sa vaitės.

Biotechnologijųįmonė
tikradėlateities

In ves ti ci jos:  � vien bend rovės ko kybės la bo ra to ri jo je esan tys apa ra tai kai nuo ja ke lis mi li jo nus litų.  
 Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

Fak tai ir skai čiai

Ga my bos sky riu je dir ban tys įmonės dar buo to jai per si ren gi mo kam ba ry je pri va
lo pa lik ti vi sus vir šu ti nius dra bu žius ir ap si vilk ti spe cia lius kom bi ne zo nus. Taip 
pat draud žia mas ma kia žas ir kve pa lai. Ga my bos pa tal po se re gu liuo ja mas net 
oro slėgis ir dul kių da le lių kon cent ra ci ja. aukš čiau sio ste ri lu mo ly gio pa tal pos 
vie na me ku bi nia me met re yra tik 3,5 tūkst. dul kių da le lių. Įpras to je biu ro pa tal
po je jų yra apie 40 mln. ku bi nia me met re.

Visą me tinę bend rovės „Si cor Bio tech“ pro duk ciją, vertą apie 83 mln. litų, ga li
ma būtų iš si neš ti ki šenė je, mat per me tus ga myk lo je pa ga mi na ma vos apie  
1,5 kg veik lio sios med žia gos bal ty mo, ku rio pa grin du vėliau ga mi na mi vais
tai. Be je, kai ku rios įmonės nau do ja mos bran gios ža lia vos – la bai jaut rios ir sie
kiant iš veng ti nuo sto lių jos tu ri būti lai ko mos mi nus 80 laips nių tem pe ratū ro je.

Be to, pri va lu re gu lia riai keis ti filt rus ir tam tik ras ki tas de ta les, ne pai sant to, jos 
su si dėvėju sios ar ne. Rugpjūtį įmonė bus stab do ma pla ni nio re mon to, ku ris vi
du ti niš kai kai nuos apie 70 tūkst. litų. „Įmonė be veik mėnesį ne veiks. Jei ap skai
čiuo si te, kiek pra ran da me nie ko ne veik da mi, tai šį skai čių reikėtų pa dau gin ti iš 
de šim ties. Tie sa, ne pla nuo tas su sto ji mas mums kai nuotų dar dau giau“, – ti ki no 
ga my bos va do vas G.Žun da.

Vla das al gir das Bu me lis: 

Ša liai, ku ri ne tu ri jo kių 
iš tek lių, in te lek to ir daug 
ži nių rei ka lau jan čių  
ino va cijų ska ti ni mas  
bei plėtra yra svar biau sia 
ni ša, pa dėsian ti  
pri trauk ti in ves ti ci jų.



NaujieNos trumpai

Ver si ja.  � Ira no šiau rės va ka ruo se 
nu kri tu sio lėk tu vo ka tast ro fą tik
riau siai su kė lė tech ni nės bė dos, ket
vir ta die nį sa kė ira nie čių trans por to 
pa rei gū nas. Skris da mas į Ar mė ni ją 
lėk tu vas, ku ria me bu vo 168 žmo nės, 
ore už si de gė ir praė jus vos 16 mi nu
čių nuo ta da, kai pa ki lo iš Te he ra no 
oro uos to, nu kri to į dir ba mą lau ką.

Už dar bia vo.  � Kro ku vos po li ci ja su lai kė penk to kur so stu den tą, 
ku ris ke le rius me tus šan ta ža vo ži no mus re gio no žmo nes. Rink da
vo apie juos gan dus, pa skui siųs da vo jiems laiš kus, in for muo da mas, 
jog tu ri juos komp ro mi tuo jan čią me džia gą ir rei ka la vo už mo kes čio, 
kad ty lė tų.

Vy riau sy bė.  � Bul ga ri jos pre zi den tas Geor gis 
Per va no vas va kar pa ve dė So fi jos me rui ir bu
vu siam as mens sar gy bi niui Boi kui Bo ri so vui 
(nuo tr.), ku rio cent ro de ši nių jų par ti ja GERB 
lai mė jo lie pos 5osios rin ki mus, for muo ti nau
ją ša lies vy riau sy bę.

Va šing to nas ne tu rė tų pa mirš
ti iš ti ki mų są jun gi nin kių Ry tų 
Eu ro po je. Tai laiš ke JAV pre zi
den tui Ba rac kui Oba mai pa reiš
kė gru pė bu vu sių Ry tų Eu ro pos 
ša lių pre zi den tų, prem je rų, mi
nist rų ir in te lek tua lų, pra ne šė 
dien raš tis „Ga ze ta Wy borc za“.

Pa si ra šė ir V.Adam kus
Tarp pa si ra šiu sių do ku men tą yra 
bu vęs Lie tu vos pre zi den tas Val
das Adam kus, bu vęs Če ki jos pre
zi den tas Václa vas Ha ve las, bu vęs 
Slo va ki jos pre zi den tas Mi cha
las Ková čas, bu vęs Es ti jos prem
je ras Mar tas Laa ras, bu vu si Lat
vi jos pre zi den tė Vai ra VīķeFrei
ber ga ir bu vę Len ki jos va do vai – 
Le chas Wa łę sa bei Alek san de ris 
Kwaś niews kis.

„Praė jus dvi de šim čiai me tų po 
Šal to jo ka ro pa bai gos mes pri vers ti 
pri pa žin ti, kad Vi du rio ir Ry tų Eu
ro pos ša lys jau ne beu ži ma svar
biau sios vie tos Ame ri kos už sie nio 
po li ti ko je“, – pa brė žia ma laiš ke, 
ku rį iš vi so pa si ra šė 22 žmo nės.

Krei pi mo si au to rių nuo mo ne, 
to kią po zi ci ją Va šing to nas uži ma 
per anks ti.

„Nau jo ji Jung ti nių Vals ti jų vy
riau sy bė mū sų ša lims su ža di no 
di de les vil tis, kad tran sat lan ti
niai san ty kiai bus at nau jin ti. Šia 
pro ga ne ga li ma ne pa si nau do ti“, 
–  B.Oba mai ra šo bu vę Ry tų Eu
ro pos ša lių va do vai, jie pa brė žia 
esan tys „tiek JAV drau gai, tiek iš
ti ki mi eu ro pie čiai“.

NA TO silp nė ja
Ly de riai taip pat nu ro dė, kad re gio
no ša lys la bai dė kin gos Jung ti nėms 
Vals ti joms už pa gal bą vyk dant de
mok ra ti nes re for mas nuo ta da, kai 
prieš dvi de šimt me tų griu vo Ge
le ži nė už dan ga, ta čiau pa brė žė, 
kad Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos ša lių 
vy riau sy bės la bai ne ri mau ja, nes 
„NA TO at ro do silp nes nė nei tuo 
me tu, kai į ją sto jo me“.

Pa si ra šiu sie ji krei pi mą si ra gi na 
JAV ir Eu ro pą vėl su telk ti dė me sį 
į tran sat lan ti nius san ty kius ir su
da ry ti glau daus bend ra dar bia vi
mo pro gra mą ar ti miau siems dvi
de šim čiai me tų. Laiš ko au to riai 

ra šo, kad atei na nau ja va do vų kar
ta, ku ri jau čia si ne taip su si sais čiu
si su JAV, o jų po žiū ris į pa sau lį la
biau pro vin cia lus. Be to, Vi du rio ir 
Ry tų Eu ro pos ly de riams ne leng va 
pa siek ti, kad jų bal sas Va šing to ne 
bū tų gir di mas.

Grės mė – Ru si ja
Krei pi mo si au to riai reiš kia su si rū
pi ni mą dėl to, kad san ty kiai su Ru
si ja ne pa ge rė jo ir kad Mask va ne
pri pa ži no Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos 
ša lių vi siš kos ne prik lau so my bės.

„Vie toj to Ru si ja vėl ta po re
vi zio nis ti ne jė ga, sie kian čia įgy
ven din ti XIX a. tiks lus nau do da
ma XXI a. tak ti ką ir me to dus, – 
pa brė žė ly de riai. – Siek da ma iš
plės ti sa vo in te re sus Ry tų Eu ro
po je ir su si lpnin ti jos tran sat lan
ti nę orien ta ci ją, Ru si ja nau do ja 
at vi ras ir slap tas eko no mi nio ka
ro prie mo nes, pra de dant ener ge
ti kos iš tek lių blo ka do mis ir po li
tiš kai mo ty vuo to mis in ves ti ci jo
mis ir bai giant pa pir ki nė ji mu bei 
ma ni pu lia vi mu ži niask lai da.“

Laiš ke kri ti kuo ja mi Va šing to no 
už sie nio po li ti kos rea lis tai, tu rin
tys di de lę įta ką B.Oba mai.

„Jei gu rea lio sios po li ti kos nuo
sta tos bū tų lai mė ju sios praei to 
am žiaus de šim ta me de šimt me
ty je, da bar ne bū tu me NA TO na
riai, o vie nin gos, lais vos ir tai kios 
Eu ro pos idė ja te bū tų to li mas sap
nas“, – ra šo ma laiš ke.

JAV ne tu ri tei sės pa mirš ti Vi
du rio Eu ro pos, tu ri vyk dy ti ryž
tin gą ir ver ty bė mis pa grįs tą po
li ti ką Ru si jos at žvil giu, o prieš ra
ke ti nio sky do klau si mas yra Va
šing to no pa ti ki mu mo iš ban dy
mas, B.Oba mai ra šo po li ti kai.

BNS inf.

ĮspėjimasB.Obamai

Praė jus dvi de šim čiai 
me tų po Šal to jo ka ro 
pa bai gos mes pri vers
ti pri pa žin ti, kad Vi du rio 
ir Ry tų Eu ro pos ša lys jau 
ne beu ži ma svar biau sios 
vie tos Ame ri kos už sie nio 
po li ti ko je.

Če čė ni jos sos ti nė je pa
grob ta, o po ke lių va lan
dų ras ta nu žu dy ta Ru si
jos žmo gaus tei sių gy nė
ja, or ga ni za ci jos „Me mo
rial“ dar buo to ja Na ta li ja 
Es te mi ro va.

„Kas bus ki tas?“
Ke li šim tai žmo nių – ko le gos, žur
na lis tai ir N.Es te mi ro vos pa gal bos 
su lau kę žmo nės – va kar su si rin
ko skve re prie „Me mo rial“ būs
ti nės pa gerb ti mo ters at mi ni mo. 
Kal bų nie kas ne sa kė, dau gu ma 
žmo nių ver kė. Ant pa mink lo nu
žu dy tiems žur na lis tams bu vo pa
ka bin ta N.Es te mi ro vos nuo trau ka 
su už ra šu: „Kas bus ki tas?“

Bal tu au to mo bi liu at va žia vę 
nu si kal tė liai tre čia die nio ry tą pa g 
ro bė žmo gaus tei sių gy nė ją prie 
pat jos na mų Če čė ni jos sos ti nė
je Groz ne. Po ke lių va lan dų mo
ters kū nas su šau ti nė mis žaiz do
mis ras tas gre ti mo je In gu ši jo je.

„Mums iš kai my nų pa sa ko ji
mo pa vy ko nu sta ty ti, kad iš na mų 
į dar bą ji išė jo 9.30 val. Ne pa žįs ta
mi as me nys at vy kę bal tu sep tin
tu ku įstū mė ją į ma ši ną“, – agen
tū rai pa sa ko jo Groz no „Me mo
rial“ sky riaus dar buo to ja Je ka te
ri na So ki rians ka ja.

Įta ri mai – R.Ka dy ro vui
Tei sė sau ga ti ria ke tu rias žmog žu
dys tės ver si jas. Pa sak pa rei gū nų, 
N.Es te mi ro va ga lė jo bū ti nu žu
dy ta dėl jos vi suo me ni nės veik los, 
sie kiant api plėš ti ar ba dėl bui ti nių 
pro ble mų šei mo je. Pro ku ro rai taip 
pat neat me ta ga li my bės, kad mo
te rį nu žu dė or ga ni zuo tos nu si
kals ta mos gru puo tės, siek da mos 
disk re di tuo ti Če čė ni jos res pub li
kos va do vy bę ir tei sė sau gą.

Ru si jos žmo gaus tei sių or ga ni
za ci jos „Me mo rial“ va do vas Ole
gas Or lo vas tu ri ki to kią ver si ją. Dėl 
žiau raus nu si kal ti mo jis ap kal ti no 
Krem liaus re mia mą Če čė ni jos ly
de rį Ram za ną Ka dy ro vą.

„Aš ži nau, esu tik ras, kas kal
tas dėl N.Es te mi ro vos nu žu dy mo, 
mes vi si jį ži no me – tai R.Ka dy
ro vas, – iš pla tin ta me pa reiš ki me 
tei gė O.Or lo vas. – Jis gra si no Na
ta li jai, ją įžei dė ir lai kė as me ni ne 
prie še. Mes ne ži no me, jis pa ts da
vė nu ro dy mą ar tai pa da rė jo ar
ti mi sėb rai, siek da mi pa ma lo nin
ti sa vo bo są.“

Če čė ni jos ly de ris R.Ka dy ro vas 
tre čia die nį iš reiš kė pa si pik ti ni
mą dėl šio žiau raus nu žu dy mo ir 
pa ža dė jo as me niš kai kont ro liuo
ti ty ri mo ei gą. Ofi cia liai pa si pik
ti no ir Ru si jos pre zi den tas Dmit
ri jus Med ve de vas.

Ta čiau įta kin giau sios tarp tau
ti nės žmo gaus tei sių or ga ni za ci
jos, to kios kaip „Hu man Rights 
Watch“ ir „Am nes ty In ter na tio
nal“, ir gi nea be jo ja, kad Če čė ni
jos val džia su si ju si su šiuo nu si
kal ti mu.

Pa vie ši no nu si kal ti mus
50 me tų N.Es te mi ro va bu vo pir
mo ji nu žu dy tos Ru si jos žur na lis
tės Anos Po litk ovs ka jos pre mi
jos lau rea tė, taip pat už sa vo dar
bą bu vo ga vu si daug ki tų ap do
va no ji mų. Mo te ris vie ši no fak tus 
apie val džios nu si kal ti mus ne ra

mu mų kre čia mo je Če čė ni jos res
pub li ko je.

„Nu žu dy ta už tie są“, – ket
vir ta die nį skel bė ant raš tė dien
raš ty je „No vy je Iz ves ti ja“, jis taip 
pat pa brė žė, kad N.Es te mi ro va iki 
pa sku ti nės sa vo gy ve ni mo die nos 
in for ma vo vi suo me nę apie Ru si jos 
ka riš kių ir če čė nų pa jė gų vyk dy tus 
nu si kal ti mus.

Laik raš tis „Ko mer sant“ pa brė
žė, kad duo me nų apie gro bi mus 
ir žmog žu dys tes be teis mo nuo
spren džių, ku riuos vyk dė ir fe de
ra li nių, ir vie tos tei sė sau gos ins ti
tu ci jų agen tai, rin ki mas daž nai er
zi no Če čė ni jos val džią.

„At si tik ti nai prieš pat žmog
žu dys tę Če čė ni jos žmo gaus tei
sių om buds me nas Nur dis Nu
cha ži je vas pa skam bi no į „Me mo
rial“ sky rių Groz ne pa si skųs ti, esą 
N.Es te mi ro va tei gia at si sa kan ti 
įžvelg ti tei gia mų per mai nų ir rei
ka lau jan ti pa vie šin ti vi sas ne ge ro
ves“, – ket vir ta die nį ra šė Ru si jos 
dien raš tis „Ga ze ta“.

AFP, „Reu ters“, BNS inf.

„Nužudytaužtiesą“

Prie žas tis:  � N.Es te mi ro va vie ši no fak tus apie val džios nu si kal ti mus ne ra mu
mų kre čia mo je Če čė ni jos res pub li ko je.   AFP nuo tr.

Aš ži nau, esu tik ras, kas 
kal tas dėl N.Es te mi ro vos 
nu žu dy mo, mes vi si jį ži
no me – tai R.Ka dy ro vas.

Is lan di jos par la men tas va kar 
pri ta rė siū ly mui pra dė ti de ry
bas dėl sto ji mo į ES. Ša lis ti ki
si, kad tai pa dės jai iš lip ti iš gi
lios eko no mi nės duo bės.

Už de ry bų pra džią bal sa vo 33 
par la men to na riai, 28 bu vo prieš, o 
2 su si lai kė. Dar šį mė ne sį bus pa
reng tas ir į Briu se lį iš siųs tas sto
ji mo pra šy mas. Jei gu ES vals ty
bės pri tars plėt rai, Is lan di jos vy
riau sy bė su rengs re fe ren du mą dėl 

na rys tės Bend ri jo je. Di des nio
ji Is lan di jos kai rio sios pa krai pos 
vy riau sy bės par ti ja ra gi na sto ti į 
ES ir sa ko, kad tai už tik rin tų ša
liai fi nan si nę atei tį. Ta čiau dau ge
lis Is lan di jos gy ven to jų, tarp jų – 
kai ku rie val dan čio sios koa li ci jos 
par tne rės Kai rių jų ža lių jų ju dė
ji mo na riai, sto ji mui ir to liau ne
pri ta ria.

Is lan di jos eko no mi ka žlu go 
per nai. Ši ša lis bu vo vie na pir mų

jų ir di džiau sių pa sau li nės eko no
mi kos kri zės au kų. Žlu go šios sa
los va liu ta, di dė ja ne dar bas.

„Taip, la bai ti kė ti na, kad pri si
jun gi mas prie ES bus at mes tas per 
re fe ren du mą, – pri pa ži no Is lan di
jos fi nan sų mi nist ras Steing ri mu
ras Sig fus so nas. – Ant kor tos pa
sta ty ta la bai daug gy vy biš kai svar
bių in te re sų.“

„Reu ters“, BNS inf.

IslandijaprašosiįES

PASAuliS 11
Penktadienis, liepos 17, 2009  vilniausdiena.lt



Ge di mi nas Rek lai tis
g.reklaitis@diena.lt

Iš kil mės bai gė si, pra si dė
jo rim tos ko vos. Kau no 
S.Da riaus ir S.Gi rė no sta
dio ne va kar šur mu lia vo 
pir mo ji Eu ro pos leng vo
sios at le ti kos iki 23 me tų 
čem pio na to die na.

Pir mie ji me da liai – sve čiams
Vė lai va ka re sta dio ne nu skam bė jo 
pir mie ji him nai čem pio na to nu ga
lė to jų gar bei. Tie sa, Vin co Ku dir
kos Tau tiš kos gies mės įra šą or ga
ni za to riai dar tu rė jo pa lik ti stal
čiuo se, nes vy rų ru tu lio stū mi mo 
ir 5000 m bė gi mo rung ty se Lie tu
vos rink ti nė ne tu rė jo rea lių pre
ten den tų į me da lius.

Sta je rių lenk ty nė se ne da ly va vo 
nė vie nas Lie tu vos spor ti nin kas, o 
į ru tu lio stū mi mo fi na lą kiek ne
ti kė tai su ge bė jo pra si brau ti Pau
lius Luo žys.

Vil nie čiui de vin tą po zi ci ją at
ran kos var žy bo se ga ran ta vo ge
riau sias as me ni nis se zo no re zul
ta tas – 17,54 m. Ge riau sias as me
ni nis re zul ta tas (18,22 m) P.Luo
žiui at ran ko je bū tų lei dęs užim ti 
ket vir tą vie tą.

Dau gia ko vi nin kas da vė to ną
Pir mie ji prie star to linijos va kar 
sto ję Lie tu vos rink ti nės ly de riai 
pa tei si no sa vo var dą. De šimt ko vi
nin kas Man tas Šil kaus kas čem pio
na tą pra dė jo lyg pri si mi nęs pa tar lę 
„Ge ra pra džia – pu sė dar bo“.

M.Šil kaus kas, ne pai sy da mas 
prie ši nio vė jo, grei čiau siai iš 20 
dau gia ko vi nin kų nu bė go 100 m 
(11,85 sek., 894 tšk.), o po šuo lių į 

Lietuvosviltysgerbėjųnenuvylė

je ri nis bė gi mas, dis ko me ti mas, 
šuo liai su kar ti mi, ie ties me ti mas 
ir 1500 m bė gi mas. Auk lė ti nio pa
si ro dy mą ati džiai ste bin tis C.Ro
vel to jau va kar ga na drą siai kal bė
jo, kad ga li ma ti kė tis me da lio.

Bė gi mai – už tik rin ti
Me da lio šian dien po pie tę lau kia
ma ir iš Li nos Grin či kai tės. Stu
den tų uni ver sia dos čem pio nė va
kar tau pė jė gas, bet bu vo viena ir 

at ran kos, ir pus fi na lio 100 m bė
gi mų lyderių.

Per at ran ką 22 me tų klai pė die
tė dis tan ci jo je su gai šo 11,66 sek. ir 
at si li ko tik nuo Nor ve gi jos spor
ti nin kės Ezin ne’os Ok pa rae bo. 
Pus fi na lio bė gi me L.Grin či kai tė 
jau bu vo ge ro kai grei tes nė (11,47 
sek.) ir už tik rin tai žen gė į šian
die nos fi na lą.

Vė lai va ka re pus fi na ly je bė go 
dar vie na Lie tu vos vil tis Ag nė Or
laus kai tė. 21erių kau nie tė per ry
ti nes var žy bas lai mė jo sa vo 400 m  
at ran kos bė gi mą (53,55 sek.), o 
bend ro jo je įskai to je užė mė penk tą 
vietą. 400 m bė gi mo fi na las taip 
pat ren gia mas šian dien.

De ja, ne vi siems lie tu viams 
vis kas ėjo kaip per svies tą. Vie nas 
800 m rung ties fa vo ri tų Vi ta li jus 
Koz lo vas per at ran ką pa ty rė fias ko 
(1:52,06 sek.) ir li ko tik 18as.

Ant ra sis eše lo nas – pa bai go je
Kai ku rie mū sų spor ti nin kai tu rė jo 
už duo tis ne pa tek ti į sa vo rung čių 
pus fi na lius ir fi na lus, o bent priar
tė ti prie ge riau sių as me ni nių lai
mėjimų. Tai pa da ry ti pa si se kė bė
gi kui Egi di jui Švėgž dai, jis 400 m 
įvei kė per 48,50 sek., ta čiau li ko 
23ias iš 25 da ly vių.

To kią pat vietą užė mė ir ie ties 
me ti kas Ra mū nas But kus (67,08 
m.). Nuo as me ni nio re kor do jis 
at si li ko pen kiais met rais.

Daugiau kaip se kun dės iki ge
riau sio sa vo pa čios re zul ta to pri
trū ko ir Eg lei Stai šiū nai tei, ji 400 
m bar je ri nio bė gi mą bai gė 21a 
(27 da ly vės). Be veik taip pat pa si
ro dė ir jos ko le ga ana lo giš ko je vy
rų rung ty je Val das Va lin tė lis. Vil
nie tis taip pat ne pa ro dė idea lios 
for mos, ap len kė še šis var žo vus ir 
užė mė 26 vietą.

Ge di mi nas Rek lai tis

Lie tu vos krep ši nio rink ti nės 
su nos tal gi ja pri si me na praė
ju sią va sa rą. Per nai krep ši nio 
pa sau lį ste bi nę lie tu viai šie met 
pri vers ti ten kin tis kuk les nė
mis vietomis.

Eu ro pos ir pa sau lio čem pio na
tuo se jau star ta vo ke tu rios įvai
raus am žiaus gru pių Lie tu vos 
rink ti nės, bet prie me da lių ne pa
vy ko priar tė ti nė vie nai.

Pas ku ti nė ne sėk mių ruo žą pra
tę sė Ra sos Krei vy tės tre ni ruo ja
ma mer gi nų jau ni mo (iki 20 me
tų) rink ti nė. 

Ge riau sia Eu ro pos jau no
ji krep ši nin kė Gin ta rė Pet ro ny tė 
tu ri per ma žai pa ra mos, to dėl lie
tu vai tės Len ki jo je ko vos dėl 9–12 
vie tų. Lie tu vos krep ši nio fe de ra
ci ja (LKF) bu vo iš kė lu si tiks lą šiai 
ko man dai užim ti 3–9 vie tą.

LKF kel tų už da vi nių neį gy ven
di no ir Rū te nio Pau laus ko tre ni
ruo ja ma mo te rų rink ti nė (pla nuo
ta 1–6 vie ta Eu ro pos čem pio na te, 
užim ta 12a) bei Vi tol do Ma sals

Kieklėšų,tokierezultatai
kio tre ni ruo ja mi jau niai (pla nuo
ta 1–6 vie ta pa sau lio čem pio na te, 
užim ta 12a).

Į LKF „žirk les“ su ge bė jo pa tek
ti tik Ri čar do Ma cei nos va do vau
ja mos jau nės (iki 18 me tų) mer gi
nos, ku rios Eu ro pos čem pio na te 
fi ni ša vo šeš tos. Šiai rink ti nei bu
vo pla nuo ja ma 3–9 vie ta.

„Kiek vie nu at ve ju bu vo ir ob
jek ty vių, ir su bjek ty vių prie žas
čių. Ži no ma, ne džiū gau ja me dėl 
to kių re zul ta tų, ta čiau vi sais at
ve jais Lie tu vos rink ti nės neat ro
dė be vil tiš kai. 

Tie pa tys jau niai pa sau lio čem
pio na te nu ga lė jo bū si mą fi na lo da
ly vę Grai ki ją, o mo te rims, kaip pa
tys ži no te, la bai ne si se kė“, – pa
brė žė LKF ge ne ra li nis sek re to rius 
Min dau gas Bal čiū nas.

Paš ne ko vas tei gė, kad su pras
tė ju sius re zul ta tus pir miau sia lė
mė su ma žė jęs fi nan sa vi mas. Per
nai jau nių ir jau ni mo rink ti nėms 
bū da vo ski ria ma po 240–250 
tūkst. li tų, šie met – per pus ma
žiau. Maž daug 130 tūkst. li tų kai
na vo vien abie jų jau nių (iki 19 

me tų) rink ti nių ke lio nės į pa sau
lio čem pio na tus Nau jo jo je Ze lan
di jo je ir Tai lan de. Mer gi nos sa vo 
pir me ny bes Ban ko ke pra dės lie
pos 23 d.

„La bai daug pa sa ko vien fak
tas, kad jau ni mo rink ti nės gy ve
na dau giau sia iš rė mė jų pi ni gų, – 
tei gė vie nas LKF va do vų. – Pa si
ren gi mas vi siš kai ki toks nei per
nai. Yra di džiu lis skir tu mas, ar 
tre ni ruo tis pu sant ro mė ne sio, ar 
dvi sa vai tes. Ta da ir ran kos dre ba, 
trūks ta su si žai di mo.“

Ne pai sant spau džian čio sunk
me čio, LKF ti ki si, kad rink ti nės ir 
šie met par veš bent ke lis me da
lius. Iš ko vą LKF nu sta ty tų už da
vi nių aki vaiz du, kad sėk min giau
sio pa si ro dy mo lau kia ma iš vy rų 
rink ti nės (1–4 vie ta) ir jau nių (iki 
16 me tų) ko man dos. Da riaus Dik
čiaus auk lė ti niai rugp jū čio 6–16 d.  
Kau ne bus Eu ro pos čem pio na to 
šei mi nin kai.

„Nors kol kas ne vis kas klos tė si 
ge rai, ti ki me, kad po va sa ros ga lė
si me pa si džiaug ti bent ke liais me
da liais“, – sa kė M.Bal čiū nas.

Ruo žas:  � G.Pet ro ny tės ve da mai jau ni mo mer gi nų rink ti nei šią va sa rą taip pat 
ne pa vy ko pra nok ti lū kes čių.  To mo Ra gi nos nuo tr.

to lį rung ties dar la biau su stip ri no 
ly de rio po zi ci jas.

Atė nų olim pi nės čem pio nės 
Aust ros Sku jy tės tre ne rio Clif
fo Ro vel to auk lė ti nis šuo lių į to
lį sek to riu je du kar tus ge ri no as
me ni nį re kor dą, o 7,59 m (957 tšk.) 
re zul ta tas jam ga ran ta vo dar vie ną 
mažą per ga lę.

Ly de rio po zi ci ją 21erių spor ti
nin kas pra ra do po vie nos ne mėgs
ta miau sių – ru tu lio stū mi mo – 

rungčių. 12,02 m (608 tšk.) įran
kį nu stū męs mū sų dau gia ko vi
nin kas į pir mą vietą pra lei do ru są 
Alek sand rą Ziab re vą. Be je, ru tu lio 
stū mi mo sek to riu je nuo as me ni
nio re kor do (13,10 m) M.Šil kaus
kas at si li ko dau giau nei met ru.

Va ka rykš tes ko vas dau gia ko vi
nin kai bai gė šuo lių į aukš tį ir 400 m  
bė gi mo rung ti mis, o ap do va no ji
mus iš si da lys šian dien. M.Šil kaus
ko su ko le go mis lau kia 110 m bar

Ryž tas:  � dau gia ko vi nin kas M.Šil kaus kas skrie ja link as me ni nio re kor do šuo
lių į to lį sek to riu je.  To mo Ra gi nos nuo tr.

Ly de rė:  � uni ver sia dos čem pio nė 
L.Grin či kai tė nesunkiai pa te ko į 100 m  
bėgimo rung ties fi na lą.
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Kelionių organizatorius 
„guliverio Kelionės“

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

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 (trečia-
dieniais) nuo 539 Lt
Poilsis Austrijos Alpėse, Slovakijos  
Tatruose (šeštadieniais) nuo 620 Lt
Visos kelionės autobusu ir lėktuvu!

Kelionių organizatorius 
„grūda“

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 oazė  
„travel oasis”

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

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!

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.

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.

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 kreipki-
tės į savo turizmo agentūrą!

Karjera

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

 414488

Paslaugos

Statybos ir remonto
Vidaus ir šarvuotos durys, laminuotos, fa-
neruotos, medinės – už mažiausią kainą. 
Spalvų, raštų įvairovė. Montavimas. Garan-
tija. Tel. 8 605 32 023, 8 678 53 714.

 408541

Parduoda

Nekilnojamąjį turtą
10 a Vilniaus rajone, Ukmergės pl. (na-
mų valda, 17 km nuo Vilniaus). Tel. 8 699 
41 388.

 411128

Statybines medžiagas
Didmeninėmis kainomis parduodame sta-
tybines 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, ąžuo-
lo). Išrašo sąskaitas. Tel. 8 692 05 288.

 416368

Išnuomoja

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

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

Įvairūs

Teismo informacija
Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apylin-
kės 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. numa-
tyta tvarka per 14 dienų nuo šio praneši-
mo paskelbimo dienos atsakovas Darius 
Puzinas privalo pateikti teismui atsiliepimą 
į ieškinį. Jo nepateikus, teismas turi teisę 
priimti sprendimą už akių.

 418100

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1 apy-
linkės 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 die-
nos atsakovas Donaldas Žukauskas pri-
valo pateikti teismui atsiliepimą į ieški-
nį. Jo nepateikus, teismas turi teisę pri-
imti sprendimą už akių.

 418101

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

pranešimo paskelbimo spaudoje dienos 
atsakovas Andrius Ruika privalo pateikti 
teismui (teisėja R.Eltermanienė) atsiliepi-
mą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str., 
142 str. 2 d. reikalavimus. Procesinis doku-
mentas laikomas įteiktu pranešimo paskel-
bimo spaudoje dieną. Nurodytu terminu 
atsiliepimo nepateikus, teismas, remda-
masis 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. N2-
8883-809/2009 pagal ieškovės Sonatos Du-
bauskienės ieškinį atsakovui Gintarui Du-
bauskui dėl santuokos nutraukimo ir kitų su 
santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų. 
Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsa-
kovui šiuos procesinius dokumentus: ieški-
nio nuorašą su priedais ir teismo pranešimą. 
Atsakovas Gintaras Dubauskas, a. k. 
37704080309, per 14 dienų privalo pateik-
ti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat kvie-
čiamas dalyvauti teismo posėdyje 2009 m. 
rugpjūčio 14 d. 9.30 val. (009 salė).

 417102

Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškelta ci-
vilinė byla Nr. 2-13923-790/2009 pagal ieš-
kovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui 
Aleksejui Lukšai dėl skolos priteisimo. Atsa-
kovas privalo per 14 dienų terminą, skaičiuo-
jamą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, 
pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) atsiliepimą į pareikš-
tą ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, 
teismas gali priimti sprendimą už akių.

 418543

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

sakovui UAB „MKS statyba“, paskutinė ži-
noma buveinė Pramonės 97, Vilnius, dėl 
skolos. Pranešame, kad atsakovui UAB 
„MKS statyba“ yra įteikiamas ieškinio 
nuorašas su priedais viešo paskelbimo bū-
du. Atsakovui ieškinys ir jo priedai laiko-
mi įteiktais pranešimo paskelbimo spau-
doje dieną. Su ieškiniu ir jo priedais atsa-
kovas gali susipažinti teisme, 107 kabine-
te. Pranešame, kad nepateikus atsiliepi-

mo per 30 dienų nuo paskelbimo spau-
doje dienos ir esant ieškovo prašymui ga-
li būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK 
142 str. 4 d.).

 417810

Pamesta
Pamestą Vaidos Šiaučiulytės studijų kny-
gelę 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 pažy-
mą 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.

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 
KVIEČIA

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 mokes-
tinį 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 pateik-
ti 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 adre-
su: 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 asme-
nį 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.Juoza-
pavičiaus g. 11, 703 kab., Vilnius, dėl įmonės likvidavimo 

16. IĮ Loretos Danielienės įmonės „ORACAL” (k. 185217946) savininkę ar jos įgaliotą asmenį at-
vykti 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 at-
vykti 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., Vil-
nius, 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, atsiim-
ti 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 patikri-
nimą Nr. (16.2)-88-207.

21. Aleksandr LAVINSKIJ (gyv. Paeglinės g. 53,S.B. „Pavilnys“, Vilnius) ar jo įgaliotą asmenį atvyk-
ti adresu: Verkių g. 37, 111 kab., Vilnius, atsiimti 2009-05-27 pranešimo apie mokestinį pati-
krinimą Nr. (16.2)-88-168.

Mokesčių mokėtojui neatvykus pas mokesčių administratorių per 5 dienas nuo šio pranešimo paskel-
bimo spaudoje, dokumentas bus laikomas įteiktu antrojo pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. 
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Vakarėliai

Koncertai

Kinas

ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIA
Vilniaus g. 30

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“ (Aus-
trija): H.Kosik (fortepijonas), V.Stourzh 
(smuikas), H.Gradwohl (violončelė).
Liepos 19 d. 19 val. – „Tel Avivui – 100 
metų“. Solistė L.Grodnikaitė (meco-
sopranas), P.Vyšniauskas (saksofo-
nas), A.Gotesmanas (mušamieji), 
S.Kopeliansky (altas, Izraelis). Dalyvau-
ja Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, 
dirigentas D.Katkus.

„AULA BLUES CLUB“
Pilies g. 11

Liepos 17 d. 20 val. – Kęstutis Jablons-
kis 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.

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
Ozo g. 25

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

„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. sean-
sas 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.

FORUM CINEMAS VINGIS
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„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.

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

„PIANO LT“ KIEMELIS
Trakų g. 9/1 

,,52 savaitės. Kino maratonas“
Liepos 21 d. 22 val. – Pirmas komerciš-
kai sėkmingas pilnametražis dokumen-
tinis 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 simfo-
nijos žanro pradžia. Walter Ruttmann 
„Berlynas: didmiesčio simfonija“ 
(1927). Filmą gyvai įgarsins „Kino ma-
ratono“ visi dalyviai – „Big Orchestra“.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39

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

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 „Opa-
Opa“: nuo breiko iki „kazačioko“.

KLUBAS „GRAVITY“
J.Jasinskio g. 16

Liepos 17 d. 22 val. – Vakarėlis „Smir-
noff ICE: London Elektricity“.

KLUBAS „WOO“
Vilniaus g. 22

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

6.00  La bas ry tas. 
9.00  Bė dų tur gus (k). 
10.00, 16.00, 19.00 Eu ro pos jau ni mo 

leng vo sios at le ti kos čem pio na tas. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja iš Kau no 
S.Da riaus ir S.Gi rė no sta dio no. 

12.30  LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
inauguracijos iškilmių renginiai (k). 

14.15  Klau si mė lis (k). 
14.30  „Nes ku bėk gy ven ti“. 
15.00  „Vi du ry van de ny no“. 
15.30  „Li ki mo val sas“. 
18.30  Šian dien (su ver ti mu   

į ges tų k.). 
18.54  Spor tas. Orai. 
20.25  Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las. 
20.56  Kul tū ra. Spor tas. 
21.10, 22.05 Lie tu vos šo kių de šim tu kas. 

2-asis se zo nas (1). 
22.04  Lo te ri ja „Per las“. 
23.20  Ves ter no kla si ka. „Šau nu sis 

sep ty ne tas grie bia si gink lų“  
(JAV, 1969 m.) (N-7). 

6.00  „Prie sai ka“ (k). 
7.00  „Sa mu ra jai X“. 
7.25  „To mas ir Dže ris“. 
7.50  Lo li ta. Be komp lek sų (N-7). 
8.50  „Lau ki nu kė“. 
9.50  Krizz zė (k) (N-7). 
10.35  Ra dži al bu mo „Vis ko bū na“ 

pris ta ty mo kon cer tas (k). 
12.35  Ka ka du (k) (N-7). 
13.05  „Ma gi ja“. 
13.35  „Šin zas“. 
14.05  „Be nas Te nas prieš atei vius“. 
14.35  „Ne nu ga li mie ji.   

Ko vos tę sia si“ (8). 
15.00  „Vai kų „War ner Bros.“   

„To mas ir Dže ris“. 
15.30  „Am ži nai ta vo“. 
16.30  „Užd raus ti jaus mai“. 
17.30  „Mei lė ir kerš tas“. 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Va sa ra su blon di nė mis.  

Kon cer tas. 
21.00  Fan tas ti nis nuo ty kių f.   

„Mar sas ata kuo ja“   
(JAV, 1996 m.) (N-7). 

23.05  Veiks mo f. „Rau do no ji   
pla ne ta“ (JAV, Aust ra li ja,   
2000 m.) (N-7). 

1.15  Siau bo tri le ris „Nak ti nis  
bu dė ji mas“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 

6.40  Te le par duo tu vė. 
6.55 „Kem pi niu kas“ (k). 
7.25  „Simp so nai“ (N-7) (k). 
7.55  „Bjau ru sis an čiu kas“. 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  „Mo te rys me luo ja ge riau“. 
11.00  „Do so no įlan ka“. 
13.05  „Mal kol mas vi du ri ny sis“. 
13.35  „Trans for me riai“. 
14.05  „Pat ra kė lės ka tės“. 
14.35  „Kem pi niu kas“. 
15.05  „Simp so nai“ (N-7). 
15.35  „Nai vuo lė“. 
16.40  „Maiš tin go ji sie la“ (N-7). 
17.40  „Gro žio na mai“. 
18.45  TV3 ži nios, kri mi na lai. 
19.00  TV3 spor tas, orai. 
19.10  Sky lė sie noj. 
20.10  Di dy sis penk ta die nio   

fil mas. Anim. f. „Ro bo tai“   
(JAV, 2005 m.). 

21.45  Ro man ti nė ko me di ja   
„40 die nų ir 40 nak tų“   
(JAV, D.Bri ta ni ja, Pran cū zi ja,  
2002 m.) (N-14). 

23.45  Ko me di ja „So dų bend ri ja“   
(JAV, 2004 m.) (N-14). 

1.50  „Te le jazz“ (N-14). 

7.00  Te le vit ri na. 
7.20  „Dže sė. Bjau ru sis   

an čiu kas iš In di jos“. 
8.10  Muziki nė po pie tė (k). 
8.40  „Vai duok lių is to ri jos“. 
9.05  „As gar do ko vo to jai“ (N-7). 
10.00  „Men tai. Žmog žu dys čių   

sky rius II“ (N-7). 
11.05  Iš Ro sa mun de Pil cher  

me lod ra mų ko lek ci jos.  
„Ir stai ga atė jo mei lė“  
(Vo kie ti ja, 2007 m.) (N-7) (k). 

12.45  „Ekst ra sen sų mū šis (N-7) (k). 
13.45  „Iziub rio me džiok lė“ (N-7). 
14.50  „Dže sė. Bjau ru sis   

an čiu kas iš In di jos“. 
15.45  Mu zi ki nė sk ry ne lė. 
16.15  Anim. s. „Atei ties mies tas“ (1, 2) 

(Pran cū zi ja, 2001 m.). 
16.45  „As gar do ko vo to jai“ (N-7). 
17.45  „Ekst ra sen sų mū šis“ (6) (N-7). 

18.45  „Smo gia mo ji jė ga V“ (1) (N-7). 
20.00  Ži nios. Kri mi na lai. 
20.16  Spor tas. Orai. 
20.20  Ra tu. 
20.25  Atos to gos. Tu riz mas. Lie tu va. 
21.00  „Ame ri kos ta len tai II“ (9). 
22.20  Lie tu vos ga liū nų   

ko man di nis čem pio na tas. 
23.35  Siau bo f. „Se novės  

pra keiks mas: mu mi jos   
riks mas“ (JAV, 1999 m.) (N-14). 

1.15–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.05  Dai nų dai ne lė 2008. 
14.50  Trium fo ar ka. Auk si nio   

bal so kon kur sas (k). 
16.40  „Šil ko ke lias“ (2) (k). 
17.25  Klau si mė lis. 
17.40  Ke liau kim! 
18.05  Po pie tė su Al gi man tu Če kuo liu. 
18.35  Dok. f. „Dan gaus   

trau ka“ (1991 m.). 
19.10  LTV auk so fon das. „Ben ja mi nas 

Kor du šas“ (2). 
20.35  Pa sau lio do ku men ti ka.  

„Mes – eu ro pie čiai“  
(Pran cū zi ja, 2007 m.). 

21.30  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
22.01  Spor tas. Orai. 
22.10  Dra ma „Pa li ki mas“ (Gru zi ja, 

Pran cū zi ja, 2006 m.) (N-7). 

9.45  Te le par duo tu vė. 
10.00  „Top mo de liai“ (N-7). 
11.00  „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
12.00  „Žvaigž džių var tai SG-1“ (N-7). 
13.00  „Kob ra 11“. 
14.00  „Vi las ir Grei sė“ (N-7). 
14.30  Te le par duo tu vė. 
15.00  „Ame ri kos die vai tis“. 
16.00  „Top mo de liai“ (N-7). 
17.00  „Kse na: ka rin go ji  

prin ce sė“. 
18.00  „Žvaigž džių var tai SG-1“ (N-7). 
19.00  „Kob ra 11“. 
20.00  „Vi las ir Grei sė“ (N-7). 
20.30  „Ke lio nių star tas“.   
21.00  „CSI Niu jor kas“ (N-14). 
22.00  „No ri te – ti kė ki te,   

no ri te – ne!“ 
23.00  „Apaš ta las“ (N-14). 
0.05  „Slap ti stu dentų   

žai di mai“ (S). 
0.35  „Plik šių juo ke liai“ (N-14). 

8.00  „Gy ve ni mo pries ko niai“. 
9.00  „Pin kis ir Ma kau lė I“. 
9.25  „Vėž liu kai nind zės“. 
9.50  „Ga lin ga sis šuo Krip tas“. 
10.15  „Fan tas tiš kas ket ver tas“. 
10.40  „Blo giu kai ir Pa bai sa“. 
11.00  „Vy rai juo dais dra bu žiais“. 
11.30  „Sa mu ra jai X“. 
11.55  „Drau gai I“ (N-7). 
12.30  „Gy vū nų glo ba.    

Dir ba me vi są pa rą“. 
13.30  „Te ki la ir Bo ne tis“. 
14.30  „Už bur to ji mei lė“. 
15.30  „Gy ve ni mo pries ko niai“. 
16.30  „Pin kis ir Ma kau lė I“. 
16.55  „Vėž liu kai nind zės“. 
17.25  „Drau gai I“ (N-7). 
18.00  „Gy vū nų glo ba.    

Dir ba me vi są pa rą“. 
19.00  „Te ki la ir Bo ne tis“. 
20.00  „Už bur to ji mei lė“. 
21.00  Penk ta die nio de tek ty vas. 

„Mid so me rio žmog žu dys tės.  
Slap tos gel mės“ (D.Bri ta ni ja, 
 2005 m.) (N-7). 

23.00  „Ki tas!“ (N-14). 
23.30  „Te ki la ir Bo ne tis“. 
0.30  „Už bur to ji mei lė“. 

7.10  Re por te ris. Orai (k). 
8.05  Lie tu va tie sio giai (k). 
8.25  TV par duo tu vė. 
8.40  Penk to ji pa va ra. 
9.40  Su per L.T. (N-7). 
10.30  „To pai“. „101 nuos ta biau sia  

įžy my bių pa sau lio aki mir ka“ (5). 
11.30  Pra dėk nuo sa vęs. 
12.00  Gi rių ta kais. 
12.30  „Pa šė lę lau žy to jai“ (4). 
13.25  Re por te ris. 
14.12  Orai (k). 
14.15  „Iš šū kis – mis Lie tu va“. 
15.00  Lie tu vos vy rų krep ši nio rink ti nės 

tur nė Ki ni jo je. Drau giš kos  
rung tynės: Ki ni ja–Lie tu va.  
Tie sio gi nė trans lia ci ja iš   
Dži jua no. Per di džią ją  
pert rau ką – Ži nios. 

16.40  „Kiau šin gal viai“. 
17.00  Ži nios. Orai. 
17.05  Mė ta Meš ki ni ja. 

18.00  Ži nios. Orai. 
18.20  „Ko das N97“. Rea ly bės šou. 
19.00  Ži nios. Orai. 
19.10  Lie tu vos vy rų krep ši nio rink ti nės 

tur nė Ki ni jo je. Drau giš kos  
rung ty nės: Ki ni ja–Lie tu va.   
Vaiz do įra šas iš Dži jua no.   
Per di džią ją pert rau ką – Ži nios. 

21.00  Re por te ris. Orai. 
21.50  „Ko das N97“. Rea ly bės šou. 
22.40  Gy vai. Lai do je da ly vau ja   

Li nas Ado mai tis. 
0.30  Penk to ji pa va ra. 

16.00  Te le vit ri na. 
17.00  „Ek ra no“ die na. Lie tu vos   

fut bo lo A ly ga. „Kau nas“–  
Pa ne vė žio „Ek ra nas“ (2008 10 22). 

18.45  Lie tu vos fut bo lo A ly ga.  
Pa ne vė žio „Ekranas“–  
„Kau nas“ (2008 11 05). 

20.30  Sand rau gos tau rė. „Ek ra nas“ 
(Lie tu va)–U21 rink ti nė (Ru si ja)  
(2009 01 18). 

22.15  Sand rau gos tau rė. „Ek ra nas“ 
(Lie tu va)–„Po ch ta kor“ 
(Uz be kis ta nas) (2009 01 21). 

10.35  Gol fas. „U.S. Bank“  
čem pio na tas. Mil vo kis. 

13.35  Mo to cik lų spor tas. Vo kie ti jos  
Di džio jo pri zo 125cc tre ni ruo tė. 

14.45  Mo to cik lų spor tas. Vo kie ti jos  
Di džio jo pri zo tre ni ruo tė. 

16.00  Mo to cik lų spor tas. Vo kie ti jos  
Di džio jo pri zo 250cc tre ni ruo tė. 

17.20  Le do ri tu lys. Pa sau lio  
čem pio na tas. Lat vi ja–Ru si ja. 

19.20  Krep ši nis. Eu ro ly gos pus fi na lis. 
„Bar ce lo na“–CSKA. 

21.10  Krep ši nis. Eu ro ly gos pus fi na lis. 
„Olym pia cos“–„Pa nat hi nai kos“. 

23.00  Gol fas. „U.S. Bank“ čem pio na tas. 
Mil vo kis. 

6.00  Pus ry čių klu bas. 
9.00  MTV World Sta ge Pro di gy. 
10.00  Top 10 @ 10. Šo kių ju de siai. 
11.00  MTV ru le tė. 
12.00  MTV Amour. 
13.00  Smells Li ke 90’s. 
14.00  MTV Eu ro Top 20. 
15.00  Wish list. 
17.00  Hit list Ba se Chart (k). 
18.00  Rock Chart. 
19.00  World Chart Exp ress. 
20.00  UK Top 10. 
21.00  Šo kių aikš te lės de šim tu kas. 
22.00  Top 10 @ 10. Žiū ro vų  

pa si rin ki mas. 
23.00  MTV World Sta ge Korn. 
0.00  MTV Beat. 

6.00  La bas ry tas. 
9.00  Ma la cho vas +. 
10.00  Ma dos nuosp ren dis. 
11.00, 14.00 Nau jie nos. 
11.30  Sup ras ti. At leis ti. 
12.00  „Jū rų pat ru lis“. 
13.00  Ki tos nau jie nos. 
13.25  No riu ži no ti. 
14.20  De tek ty vai. 
15.05  Su si tuo ki me. 
16.15  „Nai ki na mo ji jė ga“. 
17.20  Fe de ra li nis tei sė jas. 
18.15  Po kal bių šou „Te gul kal ba“. 
19.10  Ste buk lų lau kas. 
20.00  Lai kas. Lie tu vos „Lai kas“. 
21.00  „Pėd sa kas“. 
21.30  Me lod ra ma „Ka ra lie nė“. 
23.35  Tri le ris „Es mi nis ins tink tas 2“. 
1.20  Žvaigž dė lai vis. 
1.30  Mu zi ka. 

3.00  Dra ma ti nis miu zik las   
„Šo kė ja tam so je“. 

5.30  Fan tas ti nis tri le ris „Vi di nis aš“. 
7.00  Ko miš ka dra ma    

„Tuš čias rei ka las“. 
9.00 Ko miš ka dra ma    

„Ry tai yra ry tai“. 
11.00  Dra ma „Se zo ni nis darbas“. 
13.00  Ko miš ka dra ma   

„Vimbl do nas“. 
15.00  Ko miš ka dra ma  „Tuš ty bių mu gė“. 
17.30  Dra ma „Mė ly na ma ši na“. 
19.00  Dra ma ti nis tri le ris „Prieš   

akis pra bė gęs gy ve ni mas“. 
20.30  Dra ma ti nis miu zik las   

„Šo kė ja tam so je“. 
23.00  Ro man ti nė dra ma „Taip“. 
1.00  Ro man ti nė ko me di ja  

„Iš mė ty tos da lys“. 

TV programa, penktadienis
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Fil mų apie ita lų ma fi ją 
iki va lios pri si žiū rė jo me 
dar so viet me čiu. net sky
rė me iš si ci li jos ki lu sią 
Co sa nost rą nuo nea po
ly je du šimt me čius vei
kian čios Ca mor ros.

Net rū ko ir ro man ti kos
Neb lo gai su si gau dė me ir ma fi jos 
hie rar chi jo je, taip pat ži no jo me, 
ką reiš kia, kai nu žu dy ta sis ran ko je 
lai ko su spau dęs kor tų tū zą ar ran
da mas su ak me niu bur no je.

Pa žiū rė ję re ži sie rių Fran ces co 
Ro sio ir Da mia no Da mia ni fil mų 
su pra to me, kad ma fi ja – tai neį
vei kia ma sti chi ja, pa na ši į mis ti
nę hid rą: jei nu kir si jai gal vą, vie toj 
jos tuoj pat užaugs ki ta, o pa ti pa
bai sa po to kios am pu ta ci jos taps 
dar stip res nė ir klas tin ges nė.

Dėl ki no fil mų ita lų ma fi ja pa
ty rė mil ži niš ką me ta mor fo zę: nuo 
pir mų šios te mos fil mų, ku riuo se 
nu si kal tė liai bu vo de mo ni zuo ja
mi, grei tai pe rei ta prie ro man ti
zuo to ma fi jos po rtre to. Pa tį šil
čiau sią (ir li gi šiol ne pri lygs ta mą) 
ma fi jos va do vo pa veiks lą Fran ci
so For do Cop po los „Krikš ta tė vy
je“ įkū ni jo Mar lo nas Bran do, ku
rio do nas Vi to Kor leo nė ta po ka
no ni niu to kio ti po per so na žu ar
ba, kaip mėgs ta ma sa ky ti šiais 
lai kais, tik ra iko na. Pa na šiais žo
džiais ga li me pa va din ti ir gar siau
sią vi sų lai kų ki ne ko vo to ją su vi
so kiau sio ran go ma fio zais – ko
mi sa rą Ko ra dą Ka ta nį, ku rį ke tu
ris se zo nus TV se ria le „Aš tuon
ko jis“ vai di no ita lų ak to rius Mi
che le’is Pla ci do.

Tik ras Nea po lio vei das
Bet ei nan tiems žiū rė ti pa ga liau 
ir mū sų ek ra nuo se pa si ro dan
čios „Go mo ros“ no rė tų si pa tar
ti: pa mirš ki te vis ką, ką apie ma
fi ją ži no te iš kri mi na li nių skai ta lų 
ar anks čiau ma ty tų fil mų. Nes vi sa 
tai, ką mes ta ria mės ge rai su pran
tą, jau se niai li ko to li mo je praei
ty je. Tik ra sis šiuo lai ki nės ma fi jos 
vei das (grei čiau rei kė tų jį va din ti 
klai kia gri ma sa) ne ga li pro vo kuo ti 
jo kių ki tų emo ci jų, iš sky rus pa si
šlykš tė ji mą ir pa si bai sė ji mą.

To kį ko lek ty vi nį da bar ti nės Ca
mor ros po rtre tą ap ra šė nė 30 me tų 
ne tu rin tis ita lų ra šy to jas Ro ber to 
Sa via no, ku rio su kre čian tį ro ma
ną šo ki ruo ja mu fil mu pa ver tė re
ži sie rius Mat teo Gar ro ne.

Kny gos au to riui ne rei kė jo nie
ko iš si gal vo ti. Jis tie siog pa pa sa
ko jo apie sa vo žur na lis ti nio ty ri
mo pa tir tį, kai jis pa ts bend ra dar
bia vo tie kiant ne le ga lias pre kes 
juo da jai rin kai, ste bė jo į Ca mor

rą įtrauk tus vai kus ir pa sku ti nes 
my riop pa smerk tų ma fi jos au kų 
va lan das. Iš M.Gar ro ne su rink tų 
fak tų ir po kal bių ryš kė ja vi sai ki ta 
jo gim to jo Nea po lio pu sė – ne ta, 
ku rią ma to šia me mies te ap si lan
kan tys tu ris tai. Gy ven ti čia reiš
kia pa smerk ti sa ve ban dy mui iš
lik ti, o tai neiš ven gia mai su si ję su 
tuo, kad esi pri vers tas tai ky tis prie 
ma fi jos dik tuo ja mų tai syk lių.

Bau gi nan ti Sis te ma
Pa žin tis ir su kny ga, ir su fil mu 
pra si de da nuo pa va di ni mo. Šį kar
tą jį ko men tuo ti nė ra ypa tin go rei
ka lo, nes aso cia ci ja su Se no jo Tes
ta men to Die vo pra keik tu ir nuo 
že mės pa vir šiaus nu šluo tu mies
tu Go mo ra vi siš kai aki vaiz di. Be
je, žo dis „Ca mor ra“ kaip Nea po lio 
ma fi jos api bū di ni mas šiais lai kais 
re tai var to ja mas, jį se no kai pa kei
tė žo dis „Sis te ma“.

Ir tai, ko ge ro, ati tin ka tik rą ją 
jos es mę – da bar tai po vi są pla ne

tą iš si ša ko ju si mil ži niš ko vers lo or
ga ni za ci ja. Tik joks au di tas ne ga li 
pa teik ti tiks lios kri mi na li nės ir fi
nan si nės šios Sis te mos sta tis ti kos, 
iš ku rios bū tų aiš kūs tik ras ma fi jos 
pel nas ir kru vi nas at ly gis už jį.

Fil mas pa sa ko ja ke lias tar pu sa
vy je ne su si ju sias is to ri jas, ku rio
se per so na žai ne vi sa da sa vo va
lia įtrau kia mi į nu si kals ta mos or
ga ni za ci jos or bi tą. Re ži sie rius są
mo nin gai ven gia fil muo ti ge rai 
ži no mus ak to rius ir kaip tik to dėl 
pa sie kia fe no me na lų efek tą – fil
mą žiū ro vas su vo kia kaip ab so liu
čiai do ku men ti nį pa sa ko ji mą apie 
rea lius žmo nes.

Pri me na do ku men ti ką
Štai du ne bren di los, su ra dę ban
di tų pa slėp tą gink lų ar se na lą, ima 
šėl ti kaip iš džiaugs mo pa kvai šę 
šu ny čiai vaiz duo da mi kie tus vy ru
kus – ima žais ti ka rą. O štai kom
pen sa ci jas už gro tų pa kliu vu siems, 
bet va dų neiš da vu siems ma fi jos 

smo gi kams iš mo kan tis pa gy ve nęs 
fi nan si nin kas, ku ris pa ts pa kliu
vo į di de lę bė dą. Ar ba uni ver si te
to ab sol ven tas, įtrauk tas į la bai ak
tua lų šiais lai kais tok sinių me džia
gų lai do ji mo vers lą. Ir try li ka me tis 
pro duk tų iš ne šio to jas, su si gun dęs 
kri mi na li ne kar je ra ir iš da vęs ma
fi jos žu di kams vie ną sa vo klien tę.

Pa na šių per so na žų fil me daug 
ir vi sų jų li ki mai ke lia šiur pą. Žiū
rė ti „Go mo rą“ ne leng va – fil me 
nė ra vai dy bi nio ki no efek tų, o il
gi mo no to niš ki pla nai dė lio ja mi 
į ny kios rea ly bės mo zai ką. Vie na 
ver tus, taip re ži sie rius M.Gar ro
ne pri me na apie kla si ki nį ita liš ką 
neo rea liz mą, su kles tė ju sį tuoj po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro ir da vu
sį pa sau li niam ki nui ne vie ną ki no 
še dev rą. O ki ta ver tus, fil mo au to
riams pa vyks ta iš ras ti krau ją gys
lo se sting dan tį hi per rea liz mą, ku
ris tam pa svar biau sia „Go mo ros“ 
ver ty be.

Už ją ir kny gos au to rius, ir fil
mo re ži sie rius pa kliu vo į ma fi jos 
ne ma lo nę. Abu juos ir dar kai ku
riuos fil me vai di nan čius as me nis 
nuo ma fi jos kerš to da bar aky lai 
sau go Ita li jos po li ci ja. To dėl vi sai 
ga li bū ti, kad kri mi na li nei hid rai 
ant uo de gos skau džiai už my nu
sios „Go mo ros“ (kny gos ir fil mo) 
kū rė jų is to ri ja dar ne si bai gė.

Nuos ta tos:  � žiū rė ti „go mo ros“ rei kė tų ei ti pa mir šus vi sa, ką iki šiol skai tė me ar ma tė me apie ita lų ma fi ją.    
 „Fo rum Ci ne mas“ ar chy vo nuo tr.

Italijosmafija–tokiosdarnematėme

ge di mi nas Jan kaus kas

Da bar jau ma žai kas pri si me
na, kad pir ma sis ra šy to jos 
J.K.Row ling kny gos apie Ha rį 
Po te rį ti ra žas bu vo juo kin gas – 
vos 1000 eg zemp lio rių. Ir pu sė 
jo bu vo iš da ly ta bib lio te koms.

1997 m. ne tik Di džio jo je Bri
ta ni jo je kny gų lei dė jai bu vo įsi ti
ki nę, kad vai kų li te ra tū ra yra ab
so liu čiai nuo sto lin ga. O štai ant
ro ji kny ga leng vai įvei kė mi li jo
ni nį bar je rą. Dar la biau ir ra šy to
ją, ir jos he ro jus iš gar si no pir mo ji 
ber niu ko bur ti nin ko nuo ty kių ek
ra ni za ci ja 2001ai siais. Taip pra
si dė jo jau il go kai trun kan ti „po
te rio ma ni ja“, apie ku rią dau giau 
dis ku tuo ja ne ki no kri ti kai, o psi
cho lo gai.

Jie ga na grei tai su for mu la vo 
pa sau lį apė mu sios psi cho zės prie
žas tis. Svar biau sios – dvi. Ir abi 
su si ju sios su slap čiau siu žmo ni jos 
troš ki mu ti kė ti ste buk lais. Vis la
biau pra gma tiš kė jan čia me pa sau
ly je, kur vy rau ja ci niz mas ir pi ni
gų kul tas, ste buk li nių pa sa kų pa
sau lis tam pa ra mia (nors vi sai ne

pa ti ki ma) užuo vė ja nuo gy ve ni
mo stre sų. O po tra giš kų rug sė jo 
11osios įvy kių iš te ro ro gniauž
tų iš trū kę ir nuo pa ra ly žiuo jan čio 
siau bo at si to kė ję žmo nės iš bau gi
nan čios rea ly bės sta čia gal va nė rė į 
hip no ti zuo jan tį pa sa kos pa sau lį.

Aki vaiz dus yra ir edu ka ci nis 
„Ha rio Po te rio“ fil mų už kra tas. 
Pat rauk lia žai di mo for ma jie ug do 
jau no sios kar tos pa gar bą pe da go

gams, ska ti na drau gys tės jaus mą 
ir tei gia gė rio per ga lę prieš blo gį. 
Tai iš tik rų jų rim ti ir tei gia mi pa
vyz džiai.

Ta čiau ma tę vi są ki no se ria
lą (iki šiol su kur ti še ši fil mai apie 
jau nų jų Hog vart so ma gi jos mo
kyk los auk lė ti nių nuo ty kius) ne
ga li ne pas te bė ti, kad šios epo pė
jos au to riai jau su si dū rė su di de le 
bė da, ku ri tu rė tų ge ro kai ap sun

kin ti pa stan gas sėk min gai baig
ti šį il gai tę sia mą pro jek tą. Prob
le ma ta, kad per aš tuo ne rius ki no 
epo pė jos fil ma vi mo me tus ma žie ji 
Hog vart so ma gai užau go.

Pir mo se se ri jo se šie vai kai, ap
si žer gę skrai dan čias šluo tas, kė
lė ža ve sį ir svei ką pa vy dą, o da
bar ti niai aš tuo nio lik me čiai pa na
šio se sce no se jau ke lia juo ką. Jau 
anks tes niuo se fil muo se ma tė me, 
kad pa grin di nei „po te ria dos“ tri
ju lei daug rū pes čių tei kia ne tiek 
ko va su de mo niš ko mis jė go mis 
(ji pa pras tai spren džia ma pa si
tel kiant spe cia liuo sius efek tus), 
kiek bren di mo lai ko tar piu neiš
ven gia mi hor mo nų aud rų pa da ri
niai. Anks čiau ar vė liau drau giš
kus žvilgs nius tu rė jo pa keis ti pla
to niš kos mei lės ku pi ni sig na lai, 
o pir mų jų bu či nių ki no epo pė jos 
ger bė jai tik riau siai lau kia su to
kiu pat šir dies vir pu liu kaip ir pa
tys he ro jai.

Sku ba me in for muo ti dėl to ne
ri mau jan čius žiū ro vus, kad Va ti
ka no laik raš tis „L’Os ser va to re Ro
ma no“ ką tik pa gy rė fil mą „Ha ris 
Po te ris ir Ne tik ras Prin cas“ ne tik 

už tin ka mai vaiz duo ja mą gė rio ir 
blo gio ko vą, bet ir už tai, kad fil
mo he ro jų mei lės sce no se pui kiai 
pa vy ko pa siek ti tin ka mą ba lan są, 
ir to kia su bti li mei lė priim ti na vi
siems žiū ro vams.

Prieš dve jus me tus ma ty tas 
penk ta sis fil mas „Ha ris Po te ris 
ir Fe nik so bro li ja“ bai gė si fi lo so
fi niais pa svars ty mais apie tai, kad 
pa grin di niam ko vo to jui su blo giu 
iš ki lo grės mė tap ti pa na šiam į ne
mir tin gą jį pik ta da rį lor dą Val de
mor tą. Pa si ruo ši mas jųd vie jų le
mia mam su si rė mi mui ir su da ro 
nau jau sio fil mo es mę, ku rios de
ta lių at skleis ti tik rai ne ke ti na me.Sub ren do:  � per aš tuo ne rius Ha rio po te rio nuo ty kių fil ma vi mo me tus he ro jai 

užau go – atė jo lai kas pir mie siems bu či niams!  re dak ci jos ar chy vo nuo tr.

Hogvartsoburtininkaibaigiaišaugtišluotas!

„Ha ris Po te ris ir Ne
tik ras Prin cas“ („Har ry 

Pot ter and the Half 
Blood Prin ce“) D.Bri ta
ni ja, JAV, 2009 m. Rež. 

Da vi das Ya te sas. Vai di na 
Da nie lis Radc lif e’as, 

Ru per tas Grin tas, Em ma 
Wat son, Mag gie Smith, 

Ala nas Rick ma nas.
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„Go mo ra“ („Go mor ra“) 
Dra ma. Ita li ja, 2008 m. 
Rež. M.Gar ro ne. Vai di
na Sal va to re Ab ruz ze
se, Sal va to re Ruoc co, 
Gian fe li ce Im pa ra to, 

Ma ria Na zio na le, Ita lo 
Ce lo ro.
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ORAI LIETUVOJE

Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, 
lietaus nenumatoma. Temperatūra 23–26 
laipsniai šilumos. Rytoj nei naktį, nei die-
ną lietus nenumatomas, dieną bus nepa-
stoviai debesuota. Temperatūra naktį 14–
17 laipsnių šilumos, dieną 27–29 laipsniai 
karščio.

ORAI PASAULYJE
Atėnai +32

Berlynas +28

Briuselis +18

Kairas +35

Kopenhaga +22

Londonas +12

Madridas +29

Maskva +26

Minskas +22

Niujorkas +29

Paryžius +18

Pekinas +32

Ryga +25

Rio de Žaneiras +27

Roma +32

Sidnėjus +14

Stokholmas +24

Talinas +20

Tokijas +30

Varšuva +24

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

12p. Sportas: Lietuviai sėkmingai startavo Europos lengvosios atletikos iki 23 metų čempionate Kaune

VILNIUS

UTENA

PANEVĖŽYS

ŠIAULIAI

KAUNAS

VARĖNA

KLAIPĖDA

+26

+26

+26

+25
+25

+24
+23

HOROSKOPAI
AVINAS JAUTIS DVYNIAI VĖŽYS

Nesakykite nieko, dėl ko vėliau 
apgailestautumėte. Jei jausitės 
prastai, stenkitės vengti tokių at-
sipalaidavimo būdų kaip lošimas, 
apsipirkinėjimas parduotuvėse.

Neatviraukite apie savo idėjas 
kolegoms, mat jie gali pasinau-
doti jūsų sunkiu darbu. Jei kas 
nors jums stengiasi daryti spau-
dimą – išlaikykite distanciją.

Nieko neplanuokite, mat daugelis 
planų gali žlugti. Tačiau įsipareigo-
jimų, kuriuos privalote įvykdyti, ne-
pamirškite. Jums reikėtų daugiau 
galvoti apie tarpusavio santykius.

Gali kilti problemų su vyresniais 
žmonėmis, tačiau sėkmė aplan-
kys kontaktuojant su įvairiomis 
institucijomis. Venkite veltis į ki-
tų asmenų privačius reikalus. 

LIŪTAS MERGELĖ SVARSTYKLĖS SKORPIONAS 

Sunkumų gali kilti su šeimos na-
riais, jei įsitrauksite į kvailus gin-
čus. Jaudinsitės dėl vyresniųjų gi-
minaičių, taip pat ir tų, kuriems 
sekasi ne taip gerai, kaip jums.

Įsitraukite į naują veiklą. Nebūki-
te pernelyg užsispyręs, mat taip 
atstumsite draugus. Jei pernelyg 
audringai reaguosite į situacijas, 
galite susipykti su partneriu.

Sunku bus susigaudyti jausmuo-
se, todėl jūsų santykiai pakibs ant 
plauko. Jei skolinsite pinigų, gali-
te patirti nuostolių. Jei imsitės kū-
rybinės veiklos, turėtų sektis.

Pamokykite vaikus to, kuo didžiuo-
jatės, pasidalykite savo talentu. 
Patys susikoncentruokite į profe-
sinius tikslus. Bendraukite ramiai, 
nepraraskite blaivaus proto. 

ŠAULYS OŽIARAGIS VANDENIS ŽUVYS 

Kad ir kaip norėtumėte kažką keis-
ti, geriau susilaikyti nuo permainų. 
Laikotarpis tinkamesnis apmąsty-
mams, kaip atsidūrėte tokioje situ-
acijoje, kuri jūsų netenkina.

Reikės pasistengti, kad kasdienybė 
neišvarytų jūsų iš proto. Pasisaugo-
kite apgavikų, kurie dėsis draugais. 
Galite susidurti su tokia situacija, 
kai pasitikėti galėsite tik savimi.

Jums gali pasiūlyti darbą arba at-
siras galimybių užsidirbti papildo-
mai. Stenkitės nesutrikti sudėtin-
gesnėse situacijose, elkitės ramiau 
ir žiūrėkite į viską paprasčiau.

Pinigus stenkitės uždirbti pasi-
naudodami išradingumu. Pinigų 
stoka iš dalies gali būti dėl pro-
blemų namie. Stenkitės nekonf-
liktuoti, nusileiskite, kur reikia.

1947 m.  � gimė Camilla Parker Bow-
les, Velso princo Charleso žmona.

1570 m.  � Vilniuje įkurta Jėzuitų ko-
legija, iš kurios išaugo Vilniaus univer-
sitetas. 

1776 m.  � gimė Johanas Fridrichas 
Volfgangas, farmakologas, Lietuvos flo-
ros tyrinėtojas. Mirė 1859 m. 

1790 m.  � Edinburge mirė filosofas ir 
politinis ekonomistas Adamas Smithas. 
Gimė 1723 m.

1933 m.  � perskridę Atlantą, bet ne-
pasiekę Lietuvos, Soldyno miške (Lenki-
ja) žuvo lietuviai lakūnai Steponas Da-
rius-Jucevičius ir Stasys Girėnas-Girskis. 

1959 m.  � mirė viena žymiausių 
džiazo dainininkių amerikietė Billie Holli-
day. Gimė 1915 m.

1994 m.  � Brazilijos futbolininkai ketvir-
tą kartą tapo pasaulio čempionais. 

Pasaulio lietuvių �  vienybės diena 

Va sa ros re cep tas

Vyšniųuogienė
1 kg vyš nių, �
1 kg cuk raus. �

Pa ruoš tas (nuplauti, išimti kauliukus)
uo gas pla čia me in de iš va ka ro už pil ti 
cuk ru mi, pa lai ky ti per nakt, kad išsi-
skirtų sul čių. Ki tą die ną in dą su uo-
go mis sta ty ti ant ne di de lės ug nies 
ir kai tin ti, kol už virs si ru pas. Me di-
niu šaukš tu nu grieb ti at si ra du sias pu-
tas. Kai ver da mos uo gie nės si ru pas pa-
si da ro per ma to mas ir pa tam sė ja, o uo-
gos, išim tos iš si ru po su si raukš lė ja, bliz-
ga, uo gie nė yra iš vi ru si. Tuo met ji su pi-
la ma į pla tų ema liuo tą in dą ir daž nai su kre-
čiant (bet ne mai šant) at šal do ma. Ga liau siai su pi-
la ma į stik lai nius, kurie už daro mi dang te liais ir 
lai ko mi vė sio je pa tal po je.
To kiu pat bū du ga li ma vir ti ir treš nių uo gie nę, 

tik pa kan ka ma žiau cuk raus  
(1 kg uo gų – apie 800 g cuk raus).
Svar bu nu sta ty ti tin ka mą uo gie nės vi ri mo lai ką – iš vi ru sios uo-
gos tu ri bū ti pa si skirs čiu sios po vi są si ru pą, at vė sin tos uo gie nės 

pa vir šius, pa krei pus in dą į šo ną, raukš lė ja si, nuo šaukš to si ru-
pas bė ga ne kaip van duo, o yra tirštesnis.

Dien raš čio re cep tų kam pe lis at si ve ria ir jums.  
Ga min ki te, fo tog ra fuo ki te ir siųs ki te sa vo re cep tus bei nuo
trau kas su įam žin tais ska nės tais (ži no ma, su jų au to riu mi) 

Labdarių g. 8, Vilnius arba info@vilniausdiena.lt.

„Shutterstock“ nuotr.

At sar gos žie mai

Lie tu vių ra šy to ja Lau ra Sin ti
ja Čer niaus kaitė ga vo pirmą kartą 
ski riamą ES li te ratū ros pre miją.

Ji yra vie na iš dvy li kos šio ap
do va no ji mo lau reatų, ku riuos ket
vir ta dienį pa skelbė Eu ro pos Ko
mi si ja, Eu ro pos knygų leidėjų fe
de ra ci ja, Eu ro pos ra šy tojų ta ry ba 
ir Eu ro pos par davėjų fe de ra ci ja.

Pre mi jos bus įteik tos ap do va
no ji mo ce re mo ni jo je Briu se ly je 
rugsė jo 28 d. Jos vertė – 5 tūkst. 
eurų (17,2 tūkst. litų).

Au to riai ir jų dar bai bus pri sta
ty ti Frank fur to knygų mugė je spa
lio mėnesį. Be to, pa gal kultū ros 
pro gramą bus im ta si prie mo nių 
ska tin ti laimė ju sių au to rių darbų 
ver timą į ki tas kal bas.

ES pre mi ja ski ria ma tri mis eta
pais: 2009, 2010 ir 2011ai siais 
kas met iš ren kant 11 ar ba 12 lau

reatų. Iki 2011 m. bus ap do va
no ta po lau reatą iš kiek vie nos ES 
kultū ros pro gra mo je da ly vau jan
čių 34 ša lių.

2009 m. lau rea tams at rink
ti bu vo pa si telk tos na cio na linės 
ko mi si jos, ku rios pa rin ko po vie
ną šiuo lai kinės gro žinės li te ratū
ros au to rių iš sa vo ša lies.

Lietuviųrašytojapelnė 
ESliteratūrospremiją

BNS, VD inf.

Star tas:  � šeštą kartą ban dant va kar į kos mosą pa ga liau pa ki lo JAV erdvė lai vis „En dea vour“, ku riuo į Tarp tau tinę kos-
minę stotį nu skri do še ši JAV ir vie nas Ka na dos ast ro nau tas. Skry dis bu vo ati dėtas pen kis kar tus dėl tech ni nių ge dimų 
ar ba ne pa lan kių orų.  AFP nuo tr.

Šeštaskartasnemeluoja Žvaigždžių pasaulyje
Šei ma pa gausė jo �

Krep ši nin kui Kšyš to fui Lav-
ri no vi čiui žmo na pa do va-
no jo ant rą vaiką, pra nešė 
po rta las del fi.lt. Tėvai 
kūdi kiui davė Do mi-
ny ko vardą. Nau ja-
gi mis pa saulį iš vy-
do po ce za rio pjū-
vio ope ra ci jos. 
Po ra dar au gi na 
2,5 metų sūnų 
Da nie lių.

Tur tin giau si Ho li vu de �
„Žvaigžd žių karų“ kūrėjas Geor ge’as Lu-
ca sas (nuo tr.), per šiuos me tus iš leidęs 
ket virtą di de lio su si domė ji mo su lau kusį 
filmą apie In dianą Džounsą ir už dirbęs 
170 mln. do le rių (420 mln. litų), at si dūrė 
pir mo je dau giau sia už dir ban čių Ho li vu-
do vyrų sąra šo vie to je. Nuo jo kiek at si-
li ko Ste ve nas Spiel ber-
gas, ku ris re ži sa vo „In-
dianą Džounsą ir kriš-
to lo kau kolės ka ra-
lystę“ ir nuo 2008 m. 
bir že lio iki 2009 m. bir-
že lio už dir bo maž daug  
150 mln. do le rių 
(371 mln. litų).
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