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Beprotiška garbės kaina
Gin tau tas De gu tis,  
And rius Ma tu liaus kas

Iš tie sų mes gy ve na me 
ge rai. Taip ge rai, kad 
mū sų Vy riau sy bė lei džia 
sau sko lin tis be veik pen
kis kart bran giau ne gu 
kai my nai lat viai.

Sko li ni mo si ypa tu mai
Šią sa vai tę Lat vi ja pra dė jo iš mo
kė ti Tarp tau ti nio va liu tos fon do 
(TVF) su teik tą pa sko lą, ku ri ša liai 
bu vo skirta praė ju sių me tų pa bai
go je. Tie sa, kai my nai kol kas su
mo kė jo tik 3,3 mln. eu rų pri skai
čiuo tų pa sko los pa lū ka nų. Lat vi
jai su teik tos TVF pa sko los dy dis 
sie kia 600 mln. eu rų, už ją rei kia 
mo kė ti 2,23 pro c. me ti nių pa lū
ka nų.

Lie tu vai di des nes pa sko las pra
dė ti iš si mo kė ti rei kės tik nuo ki
tų me tų. Ta čiau pi ni gų už jas tu
rė si me pa klo ti kur kas dau giau 
ne gu kai my nai. Pa vyz džiui, už 
bir že lį iš pla tin tą pen ke rių me
tų 500 mln. eu rų dy džio ob li ga ci
jų emi si ją eurais tu rė si me mo kė
ti net 9,375 pro c. me ti nių pa lū ka
nų. Va di na si, nors skai čiuo ja mas 
kiek vie nas biu dže to li tas, pi ni gų 
di de lėms pa lū ka noms ne gai li ma.

„Mo ka me tik rai per bran giai. 
Kai val džia sko li na si to kia kai na, 
vi si ki ti ro dik liai, pa vyz džiui, pi
ni gų rin kos, nu sta to mi pa gal Vy
riau sy bės ver ty bi nius po pie rius, 
ne ga li kris ti nei in dė lių, nei pa sko lų 
pa lū ka nos“, – tei gė Lie tu vos ban
kų aso cia ci jos pre zi den
tas Sta sys Kro pas, ku ris 

10p.

1,50 Lt

Tai bū tų dar  
di des nis  
nu si kal ti mas.

11
27

62

%

Taip

Ne

Iš viso balsavo 96

Nežinau

Dienos klausimas

Ar Lietuva turi ir 
toliau remti Gruziją?

www.vilniausdiena.lt

Dienos citata

So di nin kai ku ria 
sa vo mies tus
Šalies didmiesčius aplipusios so
di nin kų bend ri jos pir mū nės ne
lau kia su iš ties ta ran ka, kol val
džia jo mis pa si rū pins. Ini cia
ty vūs so di nin kai sa vo jė go mis 
spren džia pro ble mas vie ną po ki
tos. Kar tais rei kia ne di de lių in
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Ša rū nas Čer niaus kas

Ant rą syk šie met su de gu sio le
gen di nio sos ti nės klu bo „Brod
vė jus“ ati da ry mas penk ta die
nį neį vy ko. Ta čiau iš ti ki miau si 
klu bo ger bė jai vis vien su si rin
ko prie nuo dė gu lių krū vos.

„Vi sus ma lo niai kvie čia me pri
si jung ti „Brod vė jaus“ kie me ly je 
(iš ki tos cent ri nio įė ji mo pu sės) 
pa bū ti vi siems kar tu šią sun kią 
aki mir ką su drau gais ir akus ti nių 
gi ta rų skam be siu“, – to kiais už
ra šais ap ka bi nė ti su de gu sio klu bo 
lan gai penk ta die nį kvie tė „Brod
vė jui“ nea be jin gus žmo nes. Klu
bo pa lai ky mo ak ci jos or ga ni za to
riai tei gė no rin tys dar kar tą įro
dy ti, kad „Brod vė jus“ yra le gen da 
ir Vil niaus is to ri jos da lis, ku rios 
nie kas taip leng vai neišt rins.

Gy va mu zi ka, šur mu liuo jan tys 
žiū ro vai, ge ra nuo tai ka – vi sa tai 
kaip se nais ge rais lai kais už lie jo 

Mė si nių gat vę. Į sim bo li nį ren gi nį 
su si rin ko ke lios de šim tys žiū ro vų 
ir kuk lus bū rys mu zi kan tų. Kaip 
su si bū ri mo tiks lą ren gi nio or ga ni
za to riai nu ro dė mo ra li nį pa lai ky
mą po, re gis, ne lai min ga žvaigž de 
gi mu siam klu bui.

Kuk lus kon cer tas šur mu lia vo 
klu bo vi di nia me kie me, iš ku rio 
at si ve ria vaiz das į jau ant rą kar tą 
lieps nų nu nio ko tą „Brod vė jų“.

Be je, apie šią sa vo tiš ką so li da
ru mo ak ci ją ne ži no jo net klu bo sa
vininkai. „Brod vė jaus“ tei si nin
kė Eg lė Lav ri na vi čiū tė tik iš „Vil
niaus die nos“ su ži no jo apie penk
ta die nio ren gi nį. Ta čiau ši nau jie
na men kai tep ras kaid ri no „Brod
vė jaus“ savininkų nuo tai ką.

„Tu rė jo me šiek tiek ki tų rei ka
lų. Už siė mė me šiek tiek liūd nes
niais da ly kais“, – „Vil niaus die
nai“ sa kė E.Lav ri na vi čiū tė.

Nors klu bo ger bė jų pa lai ky
mas ir įkve pia, vers li nin kai kol 

kas ne ga li pa sa ky ti, ar pa jėgs ant
rą kar tą šie met at sta ty ti „Brod
vė jų“. E.Lav ri na vi čiū tė už si mi nė, 
kad abe jo nės dėl klu bo atei ties la
bai rim tos. Ta čiau apie at sa ky mą į 
klau si mą „Bū ti ar ne bū ti?“ esą dar 
per anks ti kal bė ti.

Paš ne ko vė taip pat tei gė ne si ti
kin ti, jog tei sė sau ga grei tai išaiš
kins ket vir ta die nį pa ry čiais ki lu
sio gais ro prie žas tis. „Ne juo kau
kit. Jei gu po pir mo gais ro (jis įvy ko 
ko vo vi du ry je – red. pa st.) praė
jus pen kiems mė ne siams nė ra jo
kių nau jie nų, tai da bar, taip grei
tai, – tik rai ne. Taip dir ba mū
sų tei sė sau gos ins ti tu ci jos“, – at
si du so klu bo tei si nin kė. „Brod
vė jaus“ savininkai įsi ti ki nę, kad 
ne lai mė li kus vos po rai die nų iki 
su re mon tuo to klu bo ati da ry mo 
šven tės ne bu vo at si tik ti nė – pa
sta tas bu vo pa deg tas. Vers li nin kai 
sos ti nės po li ci jai tei gė per da vę ir 
ga li mų įta ria mų jų są ra šą.

Sudegęs„Brodvėjus“ 
visvienšurmuliavo

Dve jo nės:  � „Brod vė jaus“ savininkai abe jo ja, ar pa jėgs dar kar tą at sta ty ti su
de gu sį klu bą.   Ša rū no Čer niaus ko nuo tr.

Ša rū nas Čer niaus kas
s.cerniauskas@diena.lt

Šim tai lif tų sos ti nės dau
gia bu čiuo se pra šy te pra šo
si pa kei čia mi. Kai ku riuo
se mik ro ra jo nuo se rei kė
tų pa keis ti ar smar kiai pa
re mon tuo ti ko ne 90 pro c. 
lif tų. ta čiau vil nie čius nuo 
to at bai do kai nos.

Pa dė tis tra giš ka
„Ga li ma sa ky ti, kad pra sčiau
sia pa dė tis yra se niau siuo se Vil
niaus mik ro ra jo nuo se: Žir mū
nuo se, Laz dy nuo se, Ka ro li niš kė
se, Se na mies ty je ir Nau ja mies ty
je“, – „Vil niaus die nai“ pa sa ko
jo bend ros Lie tu vos ir Vo kie ti jos 
įmo nės „Tuv tech ni ka“ Vil niaus 
sky riaus va do vas Alek sand ras 
And riuš ke vi čius.

Sta tis ti ka – ne iš ma lo nių jų. 
„Re mon tuo ti, re no vuo ti, keis
ti pa gal iš ga les, pa vyz džiui, Laz
dy nuo se, rei kė tų 80–90 pro c. lif
tų. Di džio ji dau gu ma jų jau ati dir
bę 30 ir dau giau me tų“, – pa sa ko
jo A.And riuš ke vi čius.

Ta čiau to kia sta tis ti ka dar ne
pat vir ti na, jog de vy ni iš de šim
ties lif tų Laz dy nuo se nė ra sau
gūs. A.And riuš ke vi čius pa brė
žė, kad tin ka mai pri žiū ri mas lif
tas ga li bū ti sėk min gai nau do ja
mas su lau kęs ir „pen si nio“ am
žiaus. „Jei gu žmo nės ne lau žo, 
pri žiū ri lif tus, jie yra ir sau gūs, 
ir tvar kin gi, nors se ni“, – sa kė 
lif tų eks per tas. Vis dėl to Laz dy
nuo se nau jais pa keis ta ge ro kai 
per ma žai pa se nu sių lif tų – vos 
apie 10 pro c.

Nea ti tin ka Eu ro pos stan dar tų
Pa na ši pa dė tis ir Žir mū nuo se. 
Apie 70 pro c. šia me mik ro ra jo
ne esan čių se nų lif tų tu rė tų bū ti 
sku biai su re mon tuo ti ar ba pa keis
ti. Ne ką ge riau šie įrengimai at ro
do ir ki tuose se nuosiuose sos ti nės 
gy ve na muosiuose ra jo nuose.

Be je, dau ge lis sos ti nės lif tų 
nea ti tin ka Eu ro pos rei ka la vi mų. 
„Tiems lif tams, pa ga min tiems dar 
ta ry bi niais lai kais, Eu ro pos stan
dar tų pri tai ky ti neį ma no ma. Pa gal 
tuos rei ka la vi mus, pa vyz džiui, lif
to šach tos du rys tu ri bū ti įreng tos 
taip, kad ve ži mė liu ga lė tų įva žiuo
ti neį ga lu sis. Kad taip bū tų, rei kia 
pa di din ti šach tą. Tai juk bai sūs pi
ni gai, ne pra dė si juk pa sta to ta šy ti. 
Be to, bū na taip, kad lif to aikš te lės 
yra tarp aukš tų dau gia bu čiuo se. 
Kaip tam neį ga lia jam pa kil ti ar nu
si leis ti laip tais?“ – pro ble mas var

di jo „Tuv tech ni kos“ spe cia lis tas.
Pa sak jo, gy ven to jai ga li pa si

rink ti ir ne pa tį bran giau sią va
rian tą – užuo t kei tę lif tą nau ju, 
in ves tuo ti į jo re mon tą. Taip įren
gi nio gy ve ni mą esą ga li ma pra tęs ti 
3–5 me tais. Ta čiau ši tai syk lė ga
lio ja ne vi siems lif tams, kiek vie no 
iš jų ga li my bės to liau dirb ti tu ri 
bū ti ver ti na mos in di vi dua liai.

Bran gus ma lo nu mas
„Lif tų re mon tas, at nau ji ni mas ir, 
kai rei kia, kei ti mas, vyks ta sun
kiai. O žo dis „sun kiai“ reiš kia, kad 
vis kas suei na į pi ni gus. Bet pa ma
žu ju da, ne ga li ma sa ky ti, kad at si
dū rė me mir ties taš ke“, – pri dū rė 
„Tuv tech ni kos“ Vil niaus sky riaus 
va do vas A.And riuš ke vi čius.

Ko le gai pri ta rė ir di džiau sios 
lif tų tie kė jos Lie tu vo je bendrovės 
„Schind ler lif tas“ ge ne ra li nis di

rek to rius Ma rius Pil kaus kas. „Lie
tu vo je apie 2 tūkst. lif tų yra to kios 
būk lės, kad juos ar ti miau siu me
tu rei kė tų keis ti. Vil niu je yra apie 
treč da lis keis ti nų lif tų. Bet dau
gia bu čių gy ven to jai pa tys yra lif
tų sa vi nin kai – tai jų nuo sa vy bė ir 
jų spren di mas“, – dien raš čiui sa kė 
M.Pil kaus kas.

„Schind ler lif to“ va do vo tei gi
mu, gy ven to jai lif tus nau do ja pa
na šiai kaip au to mo bi lius – nau
jas per ka mas tik ta da, kai se no

jo re mon tas kai nuo ja per bran giai 
ar ba yra ap skri tai neį ma no mas. 
„Kol lif tas dar šiek tiek ju da, kei ti
mo klau si mą ban do ma ati dė ti“, –  
dės tė vers li nin kas.

Paš ne ko vo žo džiais, lif tus pri
žiū rin čios tar ny bos kar tais pro 
pirš tus pa žiū ri į įren gi nių būk lę ir 
pri ta ria, kad sau gos rei ka la vi mus 
ne iki ga lo a ti tin kan tys lif tai to liau 
bū tų eksp loa tuo ja mi, nors juos ver
kiant rei kia re mon tuo ti ar keis ti.

Nau jas lif tas – ne pi gus ma
lo nu mas. M.Pil kaus ko tei gi mu, 
įreng ti Eu ro pos rei ka la vi mus ati
tin kan tį lif tą šiuo me tu vi du ti niš
kai kai nuo ja apie 150 tūkst. li tų.

Ti ki si po li ti kų pa gal bos
„Schind ler lif to“ va do vas už si mi
nė, kad lif tų kei ti mo iš lai dos ga lė
tų bū ti pri skir tos dau gia bu čių re
no va ci jos pro gra mai. Taip įren gi
niai bū tų kei čia mi ge ro kai grei
čiau, ta čiau kol kas re no va ci ją reg
la men tuo jan tys tei sės ak tai to ne
lei džia.

„Bom bar duo ja me raš tais Ap
lin kos mi nis te ri ją, So cia li nės ap
sau gos ir dar bo mi nis te ri ją. Nuo lat 
in for muo ja me apie pa dė tį. Kol kas 
tu ri me to kius at sa ky mus, kad lif
tų kei ti mas ga lė tų bū ti re no va ci jos 
da lis, bet tai dar nė ra ofi cia liai pa
tvir tin ta. Ti ki mės, kad lif tų kei ti
mas ne tru kus bus įtrauk tas į re no
va ci jos pro gra mą“, – sa kė M.Pil
kaus kas. Pa sak jo, ši idė ja po li ti niu 
lyg me niu svars ty ti tu rė tų bū ti pra
dė ta jau ar ti miau siu me tu.

Paš ne ko vas pa brė žė, kad nau
jas lif tas, be ki tų pra na šu mų, tau
po ener gi ją. Esą mo der nus įren
gi nys su nau do ja ma žiau elekt ros 
ener gi jos ir taip na mo gy ven to
jams per me tus ga li su tau py ti iki 
2 tūkst. li tų.

Vilniausliftamslaikasįpensiją

Skai čius:  � šiuo me tu Lie tu vo je yra apie 2 tūkst. lif tų, ku riuos bū ti na keis ti nau jais, treč da lis jų – Vil niu je.    
 min dau go ažu ši lio nuo tr.

a.and riuš ke vi čius:

Re mon tuo ti, re no vuo ti, 
keis ti pa gal iš ga les, pa vyz
džiui, Laz dy nuo se, rei kė tų 
80–90 pro c. lif tų. Di džio
ji dau gu ma jų jau ati dir bę 
30 ir dau giau me tų.
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eg lė Ve lič kai tė

Bend ri jos stei gi mas sos ti
nės Per kūn kie mio gy ven
to jams ap kar ti no vi są va
sa rą. De tek ty vas – taip bū
tų ga li ma pa va din ti bend
ri jos stei gi mo ap lin ky bes ir 
ei gą: pa ra šai iš gy ven to jų 
bu vo iš vi lio ti ap gau le.

Gy ven to jai įta ria klas tą
As muo, ku ris bu vo nu ro dy tas kaip 
18-o na mo bend ri jos stei gė jas, 
kaip ne tru kus paaiš kė jo, apie tai 
nie ko ne nu tuo kia. Sup ra tę klas tą 
žmo nės sie kia at siim ti sa vo pa ra-
šus ir su stab dy ti bend ri jos stei gi-
mo pro ce dū rą. Ta čiau tai pa da ry ti 
kur kas su dė tin giau, nei ga li at ro-
dy ti iš pir mo žvilgs nio. Įro dy ti sa-
vo tie są Per kūn kie mio gat vės 18-o 
ir 20-o na mų gy ven to jai sie kia jau 
ne vie ną mė ne sį.

Jų bė dų kal ti nin kas – bend ro-
vės „Vil niaus būs tas“ di rek to rius 
Ila nas Ga ras, tu rin tis vie ną bu tą 
20-ame na me. Gy ven to jai įta ria, 
kad bend ri ją jis už si mo jo įsteig ti 
as me ni niais tiks lais. Ta pęs bend-
ri jos pir mi nin ku jis esą tu rė tų lais-
vas ran kas do ku men tus su tvar ky ti 
taip, kad jo va do vau ja ma bend ro vė 
tap tų bend ri jai pri klau san čių dau-
gia bu čių ad mi nist ra to re.

Pa si ra ši nė jo tam so je
„Gy ven to jai nė ra nu si tei kę prieš 
bend ri jos stei gi mą. Jie prieš ta rau-
ja bend ri jos stei gi mui, kai stei gė-
jas nė ra tik ra sis gy ven to jas, o tik 
ne kil no ja mo jo tur to bend ro vės di-
rek to rius, tu rin tis sa va nau diš kų 
pa ska tų. I.Ga ras yra įre gist ra vęs 
dau gia bu čių na mų ad mi nist ra vi-
mo įmo nę „Max Ser vi ce“, to dėl 
ne nuos ta bu, kad įstei gus bend ri ją 
bū tų pa keis ta ir ad mi nist ruo jan-
ti įmo nė“, – dien raš čiui aiš ki no 
Per kūn kie mio gy ven to jas Val das 
Kri vi čius. Jis pa sa ko jo įta ri mų dėl 
I.Ga ro tu rė jęs nuo pat pra džių.

„Prieš bend ri jos stei gi mo su si-
rin ki mą gy ven to jai ne bu vo su pa-
žin din ti su įsta tais. La pai, ant ku-
rių bu vo siū lo ma pa si ra ši nė ti, bu-
vo ne su nu me ruo ti ir be ant raš čių, 
o in for ma ci ja, dėl ko pa si ra šo ma, 
bu vo nu ro do ma tik pir ma me la-
pe. Ki ti la pai bu vo tie siog su seg-
ti „kro ko di lu“. Su si rin ki mas vy ko 
va ka re, kai jau bu vo tam su. Kie me 
ne de gė ži bin tai. Žmo nės pa si ra-
ši nė jo pa si švies da mi žieb tu vė liu. 

Ka dan gi la pai bu vo be ant raš čių, 
ap keis ti juos su ge bė tų net pir mo-
kas“, – svars tė V.Kri vi čius. Jis pa ts 
ne pa si ra šė nė vie na me la pe.

Din go kaip į van de nį
Bend rau da mi in ter ne to fo ru me 
gy ven to jai su vo kė, kas įvy ko. Pa-
si ju to ap gau ti, to dėl su šau kė gy-
ven to jų su si rin ki mą, ku ria me vis-
ką ap ta rė iš nau jo. Dėl ap gau le su-
rink tų pa ra šų nu spręs ta pa ra šy-
ti skun dą 6-ajam po li ci jos ko mi-
sa ria tui.

Į pa gal bą pa si telk ti tei si nin kai. 
Po kon sul ta ci jos su jais bu vo suor-
ga ni zuo tas no ta riš kas pa ra šų at si-

sa ky mas no ta rų biu re. Pa ra šų at-
si sa kė apie 15–20 gy ven to jų.

I.Ga rui gy ven to jai ra šė laiš kus. 
Gau tas at sa ky mas, at ro dė, vis ką 
su sta tys į sa vo vie tas.

„Ini ci juo si me dar vie ną su si-
rin ki mą ir su teik si me na mo gy-
ven to jams ga li my bę iš si rink ti pir-
mi nin ką, ku ris vis ką spręs tų“, – 
laiš ke ra šė I.Ga ras.

Per kūn kie mio gy ven to jai nu-
si ra mi no ir jau tė si pa sie kę sa vo. 
Ta čiau ne tru kus vėl ga vo smū gį iš 
pa sa lų.

Bir že lio vi du ry je jie ra do skel-
bi mus, jog įsteig ta bend ri ja ir bir-
že lio 24 d., per Jo ni nes, kai dau gu-

ma gy ven to jų iš vy kę, vyks bend ri-
jos pir mi nin ko rin ki mai. Ki lo nau ja 
gy ven to jų pa si pik ti ni mo ban ga.

Per su si rin ki mą gy ven to jai pa-
siū lė lik vi duo ti bend ri ją, o ne rink-
ti pir mi nin ką. I.Ga ras pri ža dė jo 
su reng ti dar vie ną su si rin ki mą ir 
svars ty ti lik vi da vi mo klau si mą. Ta-
čiau nuo to kar to din go kaip į van-
de nį. Į gy ven to jų laiš kus jis neat-
sa ko. Žur na lis tams jis ne pa sie kia-
mas. Sa ko, kad yra iš vy kęs į už sie nį, 
ir te le fo nu nie ko ne ko men tuo ja.

Ne ži nio je pa lik ti gy ven to jai 
nuo gąs tau ja, kad I.Ga ras jiems už 
nu ga ros kur pia sau, bet ne gy ven-
to jams pa lan kius pla nus.

Bend ri ja – lyg pei lis po kak lu

Įk lim po:  � pa si ra šius neaiš kią bend ri jos stei gi mo su tar tį, ke lių Per kūn kie mio na mų nau ja ku riams gy ve ni mas ap kar to.  
 and riaus Ufar to (BFL) nuo tr.

Val das Kri vi čius:

su si rin ki mas vy ko va ka
re, kai jau bu vo tam su. 
Kie me ne de gė ži bin tai. 
Žmo nės pa si ra ši nė jo pa
si švies da mi žieb tu vė liu. 



Rū ta Stan ke vi čiū tė
r.stankeviciute@diena.lt

„Leo LT“ išar dy mo kai na –  
Kruo nio hid roa ku mu lia
ci nė elekt ri nė ir Kau no 
hid roe lekt ri nė. Eks per tai 
nuo gąs tau ja, kad šie ob
jek tai ati teks pri va čiam 
in ves tuo to jui „NDX ener
gi jai“.

Tur to da ly bų sce na ri jai
Rug sė jo 4-ąją vyk sian čia me „Leo 
LT“ ak ci nin kų su si rin ki me na cio-
na li nės ener ge ti kos bend ro vės lik-
vi da vi mo klau si mas į dar bot var kę 
dar neįt rauk tas. Ta čiau Pre zi den-
tė Da lia Gry baus kai tė ir ener ge ti-
kos mi nist ras Ar vy das Sek mo kas 
ma no, kad per šį su si rin ki mą ga lė-
tų bū ti svars to mas „Leo LT“ išar-
dy mo klau si mas.

Bend ro vei išar dy ti są ly gos su-
da ry tos: ne se niai Pre zi den tė pa-
si ra šė Ato mi nės elekt ri nės įsta-
ty mo pa tai sas, ku rios at ve ria ke-
lią lik vi duo ti ar ba reor ga ni zuo ti 
„Leo LT“.

Gan dai apie tur to pa si da li ji mo 
va rian tus tarp pri va taus ak ci nin ko 
ir vals ty bės, ar dant „Leo LT“, Vy-
riau sy bės ku lua ruo se sklan do jau 
se niai. Vie šai kal bė ti apie tai, kiek 
vals ty bei kai nuos na cio na li nės 
ener ge ti kos bend ro vės lik vi da vi-
mas, val džios at sto vai ven gia.

„Vy riau sy bės at sto vai ir ener ge-
ti kos mi nist ras pra dė jo kal bė ti apie 
ren gia mą iš si da li ji mo pa ke tą, bet 
konk re tūs skai čiai ne nu ro dy ti, – 
sa kė tei si nin kas Kęs tu tis Či lins kas. 
– Aiš ku tai, kad Vy riau sy bė sieks 
di des nės įta kos bend ro vė je, va di-
na si, di dins sa vo ka pi ta lo da lį.“

To kią ga li my bę nu ma to Sei-
mo priim tos Ato mi nės elekt ri nės 
įsta ty mo pa tai sos. Pa gal jas Vy-
riau sy bė ga li siek ti val dy ti dau-
giau kaip du treč da lius „Leo LT“ 
ak ci jų, jei gu pa da ro pi ni gi nį ar 
tur ti nį įna šą.

K.Či lins ko tei gi mu, to kio mis 
pa tai so mis pri va čiai bend ro vei 
„NDX ener gi ja“ pa kar to ti nai be 
jo kio pa grin do pri pa žįs ta ma tei-
sė į 38,3 pro c. vi so į „Leo LT“ su-
dė to na cio na li nio elekt ros ener-
gijos ūkio ka pi ta lo. Eu ro pos Ko-
mi si ja rei ka lau ja Vy riau sy bės pa-
grįs ti tuos pro cen tus, ta čiau Vy-
riau sy bė kol kas Ko mi si jai įkai no-
ji mo do ku men tų ne duo da. Ko ge-
ro, pir miau sia bend ro vė bus iš-
skai dy ta pa gal tas pro por ci jas.

Pa gal ti kė ti ną sce na ri jų, no-
rė da ma vi siš kai val dy ti bend ro-
vę, vals ty bė tu ri mą 61,7 pro c. ak-
ci jų da lį ga lė tų pa di din ti pen kiais 
pro cen tais, iki 66,7 pro c. Pri va-

taus ak ci nin ko „NDX ener gi jos“ 
da lis su ma žė tų iki 33,3 pro c.

„Pa di din ti ka pi ta lą vals ty bė ga-
lė tų ar ba įneš da ma ati tin ka mą su-
mą pi ni gų, o jų, be abe jo, ne tu ri, 
ar ba tam tik rą tur tą“, – ga li my bes 
nu ro dė K.Či lins kas.

Esą vals ty bės da lis „Leo LT“ 
ga li bū ti pa di din ta į ka pi ta lą įne-
šant dvi elekt ri nes – Kruo nio hid-
roa ku mu lia ci nę elekt ri nę (HAE) 
ir Kau no hid roe lekt ri nę. Vals ty-
bei pri klau san čio mis elekt ri nė-
mis „Leo LT“ nau do ja si ir šiuo 
me tu, ta čiau da bar elekt ri nės nė-
ra įtrauk tos į bend ro vės ka pi ta lą.

Ko zi ris – in ves ti ci jos
Pre zi den tei pa si ra šius Ato mi nės 
elekt ri nės pa tai sas, ku rio mis pa-
lie ka mas ga lio ti 2008-ųjų san do-
ris, anot K.Či lins ko, pri va čiai „Leo 
LT“ da li nin kei su si klos tė ga na pa-
lan ki si tua ci ja.

„NDX ener gi ja“ su skai čiuos, 
kiek ji ver ti na sa vą ją da lį bend ro-
vė je ir sa vo pla nuo tą pel ną bū tent 
pa gal san do rį. Tai yra jai pri klau-
sys 38,3 pro c. da lis, nes, kol san-
do rio ne pa nai ko teis mas, jis ga-
lio ja, – kons ta tavo tei si nin kas. – 
Vie nas da ly kų, ku rį, ma tyt, pra-
šys kom pen suo ti, – tai ta ria mos 
in ves ti ci jos į tas dvi elekt ri nes.“

Ga li my bę kaip kom pen sa ci-
ją „NDX ener gi jai“, ar dant „Leo 
LT“, ati duo ti mi nė tas dvi elekt ri-
nes, spe cia lis tai va di na ab sur du. 
Jei gu vals ty bė elekt ri nes įneš tų į 
ka pi ta lą, pri va tus ak ci nin kas gau-
tų treč da lį jų ka pi ta lo ir pa ja mų.

„Tai bū tų dar di des nis nu si kal-
ti mas, nu si kal ti mo tę si nys“, – ne-
ri mo ne slėpė K.Či lins kas ir nuo-
gąs tavo, kad elekt ri nės vis dėl-
to ga li ati tek ti „Leo LT“ ka pi ta-
lui, nes Vy riau sy bė ir Pre zi den-
tė bend ro vę no ri lik vi duo ti kuo 
grei čiau.

„Li kęs ga lio ti san do ris yra kaip 
bo ta gas pri va taus ak ci nin ko ran-
ko se – juo Vy riau sy bei, Pre zi den-
tei ga li ma kel ti rei ka la vi mus. Dėl 
to Vy riau sy bė tu ri bū ti la bai ge ra 

pri va čiam in ves tuo to jui ir gal dar 
ko kią nors do va nė lę ša lia mi nė tų 
38,3 pro c. ak ci jų duo ti“, – ver ti-
no K.Či lins kas.

Lau kia sun kios de ry bos
Kol kas pri va tus „Leo LT“ ak ci nin-
kas tu ri vi sus tei si nius ar gu men-
tus spaus ti Vy riau sy bę ir vals ty bę. 
Ir toks spau di mas, anot K.Či lins-
ko, jau pra si de da. Tai ro do rug-
sė jo 4-ąją pla nuo ja mo ak ci nin kų 
su si rin ki mo dar bot var kė, ku rios 
vie nas punk tų – „Dėl in ves ti ci jų 
į il ga lai kį Kau no hid roe lekt ri nės 
ir Kruo nio HAE tur tą“. „Leo LT“ 
lik vi da vi mo klau si mo, ku rį pa gei-
dau tų svars ty ti vals ty bės va do vai, 
dar bot var kė je kol kas nė ra.

„Ten vyks, vaiz džiai ta riant, 
rim tas ran kų lau žy mas. Ne ge rai 

tik tai, kad vi sus ko zi rius ran ko se 
tu ri ne vals ty bė, bet pri va tus ak ci-
nin kas“, – svars tė K.Či lins kas.

„Leo LT“ bend ro sios ko mu ni ka-
ci jos va do vė Au re li ja Trak še lie nė sa-
kė, kad ak ci nin kų su si rin ki mo dar-
bot var kė, ku rią ga li ma ras ti skel bi-
muo se spau do je, ne bū ti nai yra ga-
lu ti nė – ji ga li bū ti pa pil dy ta ki tais 
klau si mais prieš su si rin ki mą.

Elekt ri nės – gar dus kąs ne lis
Pa sak ener ge ti kos mi nist ro A.Sek-
mo ko, Kruo nio HAE yra svar bi ne 
tik Lie tu vos, bet ir Bal ti jos ša lių 
elekt ros ener ge ti kos sis te mai. Vi-
sų pir ma dėl to, kad ši elekt ri nė 
ga li už tik rin ti sis te mos re zer vą ir 
pi gios elekt ros ga my bą per pi ką.

„Kruo nio elekt ri nės ver tė iš-
augs nu tie sus elekt ros jung tis į  

Šve di ją ir Len ki ją bei pa sta čius  
Vi sa gi no ato mi nę elekt ri nę. Šios 
elekt ri nės ver tė su jos esa mu ir 
nu ma to mu didinti pa jė gu mu tik rai 
augs, jos ati duo ti į pri va čias ran-
kas ne ke ti na ma“, – sa kė A.Sek-
mo kas. Mi nist ras už tik ri no, kad, 
lik vi duo jant „Leo LT“, Kruo nio ir 
Kau no elekt ri nės „NDX ener gi jai“ 
nea ti teks.

Ener ge ti kas Jur gis Vi le mas pa-
ste bi, kad Kruo nio HAE yra ypač 
pa trauk lus ob jek tas in ves tuo to-
jams ir ener ge ti kos vers lo at sto-
vams. Esą val dy ti to kia elekt ri nę 
yra lo bis: nak tį elekt ros ener gi jos 
re zer vai už pil do mi su pir kus ener-
gi ją pi giai, o die ną ji par duo da ma 
rin kos kai na. „Ar ga li bū ti ge res nis 
pel no šal ti nis?“ – re to riš kai klau-
sė J.Vi le mas.

Fak tai apie Kau no hid roe lekt ri nę

Kau no hid roe lekt ri nė yra di džiau sia at si nau ji nan čius iš tek lius nau do jan ti elekt ri
nė Lie tu vo je. Pas ta ty ta ant Ne mu no va gos, 224 km nuo Ne mu no žio čių.

Hid roe lekt ri nės pro jek ti nis ga lin gu mas yra 90 MW (4 ag re ga tai po 22,5 MW).

Po 1975 m. įvyk dy tos re konst ruk ci jos elekt ri nės ga lia pa di dė jo iki 100,8 MW (4 
ag re ga tai po 25,2 MW).

Pro jek ti nė dau gia me tė elekt ros ener gi jos ga my ba – vi du ti niš kai 348,6 GWh per 
me tus. Tie kia elekt ros ener gi ją į 110 kV įtam pos tink lą.

Vie nai ener gi jos ki lo vat va lan dei pa ga min ti reikia 22,1 m³ van dens.

Šal ti nis: Kau no hid roe lekt ri nė

Fak tai apie Kruo nio hid roa ku mu lia ci nę elekt ri nę

Vie nin te lė to kio ti po elekt ri nė Bal ti jos ša ly se, su dė tin gas in ži ne ri nis hid ro tech ni
nis komp lek sas, tu rin tis dvi van dens sau gyk las – aukš tu ti nį ir že mu ti nį ba sei nus.

Kai ener ge ti nės sis te mos ap kro va ma ža ir yra daug pi gios per tek li nės ener gi jos, 
ag re ga tai, įjung ti siurb lio re ži mu, ke lia van de nį iš Kau no ma rių į dirb ti nį vir šu ti
nį ba sei ną, esan tį 100 m aukš čiau ma rių van dens ly gio.

Kai vir šu ti nis ba sei nas pri si pil do, elekt ri nė ga li dirb ti kaip įpras ta hid roe lekt ri nė, 
tiek da ma į ener ge ti kos sis te mos 330kV tink lą iki 900 MW ga lią dau giau kaip 12 
va lan dų.

Ener ge ti kos sis te mos ap kro vai su ma žė jus, hid roa ku mu lia ci nė elekt ri nė, nau do
da ma ki tų elekt ri nių ga mi na mą per tek li nę elekt ros ener gi ją, pum puo ja van
de nį iš že mu ti nio van dens ba sei no – Kau no ma rių, į aukš tu ti nį van dens ba sei
ną – dirb ti nį re zer vua rą, taip su kaup da ma (aku mu liuo da ma) van dens po ten ci
nę ener gi ją.

Esant ener gi jos po rei kiui sis te mo je, hid roa ku mu lia ci nė elekt ri nė ga mi na elekt
ros ener gi ją – jos hid roag re ga tus su ka iš aukš tu ti nio ba sei no te kan tis van duo.

Sta ty ti elekt ri nę nu spręs ta 1967 m., ji vi siš kai už baig ta 2000 m.

Šal ti nis: Kruo nio HAE

Lo bis:  � už da rius Ig na li nos ato mi nę elekt ri nę Kruo nio hidroakumuliacinės elektrinės vaid muo bus ypač reikš min gas.  Kęs tu čio Va na go (BFL) nuo tr.

Elektrinėsslystaišvalstybėsrankų

“ Ar tū ras Ra čas
VIE NAS INI cIA Ty VI NėS GRu PėS 
PRIEŠ „LEo LT“ INI cIA To RIų

Spren di mas ati duo ti elekt ri nes 
„NDX ener gi jai“ ne bū tų nei 
tei sin gas, nei są ži nin gas, nes 

jis iš es mės prieš ta rau tų pa grin di
niam tiks lui – išar dy ti „Leo LT“ ne
pa žei džiant vi suo me nės in te re so.

Tai pa da ry ti ga li ma tik riau siai vie
nin te liu bū du – vi soms san do rio 
ša lims grįž tant į pa dė tį, bu vu sią iki 
„Leo LT“ įstei gi mo dienos 2008 m. 
ge gu žę. Kiek man ži no ma, „NDX 
ener gi jai“, šian dien val dan čiai blo
kuo ja mą „Leo LT“ ak ci jų pa ke tą, 
nei Kruo nio hid roa ku mu lia ci nė, nei 
Kau no hid roe lekt ri nė ne prik lau sė. 

Spren di mas per duo ti „NDX ener
gi jai“ mi ni mas elekt ri nes reikš tų, 
kad VP gru pė „Leo LT“ pro jek te už
dir bo pel no iš vals ty bės, tai yra, vi
sų mū sų. Ma no po žiū riu, tai bū tų 
vi siš kai ne priim ti na.

Ar vy das Sek mo kas: 

Kruo nio elekt ri nės ver
tė su jos esa mu ir nu ma
to mu didinti pa jė gu mu 
tik rai augs, jos ati duo ti į 
pri va čias ran kas ne ke ti
na ma.
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NaujieNos trumpai

Biu rok ra tai.  � Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri ja in for muo ja, kad lie pą 
Lie tu vo je vals ty bės tar nau to jų ir 
dar buo to jų, dir ban čių pa gal dar
bo su tar tis, vi so se vie šo jo ad mi
nist ra vi mo funk ci jas vyk dan čio
se vals ty bės bei sa vi val dy bių ins
ti tu ci jo se ir įstai go se užim tų eta
tų skai čius su ma žė jo 135. Per sep
ty nis šių me tų mė ne sius jų iš vi so 
su ma žė jo 340.

Ak ci ja.  � Šeš ta die nį Vil niu je, Žvė
ry ne, ne to li Ru si jos am ba sa dos bu
vo su reng ta ak ci ja per nai vy ku sio 
Gru zi jos ir Ru si jos ka ri nio konf ik
to me ti nėms pa mi nė ti bei Gru zi jai 
pa lai ky ti „Nuo „Bor jo mi“ em bar go 
iki Gru zi jos te ri to ri jų anek si jos“. Į 
ren gi nį su si rin ko per 60 žmo nių. 
Da ly viai tu rė jo pla ka tus su už ra
šais „Mes prieš ša lies oku pa ci ją 
ir anek si ją“, „Not aff raid to stand 
for Geor gia“ („Ne bi jo me pa lai ky
ti Gru zi jos“ – angl.), „Pa lai ko me 
Gru zi jos rei ka la vi mus“, „Pu tin’s 
bas tards go ho me“ („Pu ti no niek
šai, ei kit na mo“ – angl.).

Nuo mo nė.  � Lie tu vai rei ka lin ga 
nau ja pla taus po li ti nio pa si ti kė
ji mo Vy riau sy bė, o da bar ti nė Vy
riau sy bė tu ri at si sta ty din ti. Taip 
šeš ta die nį Var niuo se, Tel šių ra jo
ne, per są skry dį nu spren dė Tvar
kos ir tei sin gu mo par ti jos ta ry ba.

Or di nas.  � Bu vusiam už sie nio 
rei ka lų mi nist rui Pet rui Vai tie kū
nui (nuo tr.) skirtas vie nu aukš čiau
sių Gru zi jos vals ty bi nių ap do va no
ji mų – jam įteik tas Šv. Jur gio per
ga lės or di nas. Or di ną P.Vai tie kū nui 
penk ta die nį per Tbi li sy je vy ku sią 
ce re mo ni ją įtei kė Gru zi jos pre zi
den tas Mi chai las Saa kaš vi lis.

Par kai.  � Nuo ki tų me tų Aukš tai
ti jos na cio na li nis par kas jun gia
mas su La ba no ro re gio ni niu par ku 
ir taps vie na di džiau sių sau go mų 
te ri to ri jų ša ly je. Par ko dar buo to jai 
bai mi na si dėl pa di dė sian čio dar
bo krū vio, ta čiau pa žei di mams 
kont ro liuo ti ža da ma įsteig ti nau
jas sau go to jų pa rei gy bes, pra ne šė 
LTV „Pa no ra ma“.

Per mai nos.  � Glo bos na muo
se gy ve nan tiems as me nims, ku
rie tu ri sun kią ne ga lią, nuo rug
sė jo ga li tek ti už pa slau gas pen
sio nuo se mo kė ti bran giau. Iki šiol 
da lį slau gy mo glo bos na muo se as
me niui vals ty bė kom pen suo da vo. 
Ta čiau nuo rug sė jo Vy riau sy bė šią 
ap mo kė ji mo tvar ką keis: nuo ru
dens pen sio ne gy ve nan tiems as
me nims, ku rie tu ri sun kią ne ga
lią, teks su si mo kė ti dau giau, nes 
jiems mo kes tis bus skai čiuo ja mas 
at si žvel giant į gau na mas pa ja mas 
ir tu ri mą tur tą, vals ty bė pen sio
nams dengs ne fik suo tą su mą, o 
tik trūks ta mą lė šų da lį.

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

Šią sa vai tę Lie tu vo je lan ky sis 
Jung ti nių Vals ti jų vals ty bės 
sek re to rės Hil la ry Clin ton pa
va duo to jas Eu ro pos rei ka lams 
Phi las Gor do nas.

Šių me tų ko vą vals ty bės sek re
to riaus pa va duo to ju ta pęs Ph.Gor
do nas tre čia die nį tu rė tų lan ky
tis Lie tu vos pro vin ci jo je – Ute
nos ra jo ne esan čio je už sie nio rei

ka lų mi nist ro Vy gau do Ušac ko so
dy bo je. Tai bus pir ma sis H.Clin
ton at sto vo, at sa kin go už san ty
kius su Eu ro pa, ap si lan ky mas Bal
ti jos ša ly se.

Vie nai die nai į Lie tu vą at vyks
tan tis Ph.Gor do nas su V.Ušac
ku tu rė tų ap tar ti Lie tu vos ir JAV 
bend ra dar bia vi mą įvai rio se sri
ty se, NA TO rei ka lus, įskai tant Al
jan so plėt ros klau si mus, san ty
kius su Ru si ja, po žiū rį į Bal ta ru si
jo je vyks tan čius pro ce sus.

Kol kas neaiš ku, ar šia me su si
ti ki me kaip nors bus lie čia mas prie 
Ni ge ri jos kran tų įkai tais pa grob tų 
pen kių lie tu vių jū ri nin kų iš lais vi ni
mo klau si mas. Va kar Už sie nio rei ka
lų mi nis te ri ja ne tu rė jo jo kios nau jos 
in for ma ci jos apie jū ri nin kus.

Ph.Gor do nas praė ju sį pa va sa rį 
vals ty bės sek re to riaus pa va duo
to jo po ste pa kei tė Da nie lį Frie dą, 
dau ge lį me tų JAV ad mi nist ra ci jo
je bu vu sį at sa kin gą už san ty kius 
su Eu ro pa.

Ori gi na lu:  � Ph.Gor do nas su lie tu
va su si pa žins už sie nio rei ka lų mi nist
ro so dy bo je.   aFP nuo tr.

H.ClintonpavaduotojasviešėsV.Ušackosodyboje

Lie tu vos ve žė jai tei gia, kad ne
pai sant mū sų ša lies val džios 
pa stan gų, pa dė tis Lat vi jos ir 
Ru si jos pa sie ny je ne ge rė ja, 
vil ki kų ei lės to liau di dė ja.

Ve žė jų aso cia ci jos „Li na va“ 
at sto vas spau dai Gy tis Vin ce vi
čius tei gia, kad jų tu ri mo mis ži
nio mis, ki tą sa vai tę vil ki kų pa tik
ra Ru si jos pa sie ny je ga li dar la biau 
su griež tė ti.

„Pa dė tis nuo penk ta die nio va
ka ro ne pa si kei tė, ei lės dar la biau 
au ga. Iš Ru si jos jau su si da rė 15 
km ei lė, iš Lat vi jos – ne ma žiau 
kaip 10–12 km ei lė. Pa dė tis iš lie

ka įtemp ta, vis kas ju da lė tai. Ter
mi na le įstri gę 150 vil ki kų iš Lie tu
vos, nuo sto liai mil ži niš ki. Be pir
ma die nio nie kas neiš sisp ręs. Be to, 
kiek pa vy ko su ži no ti, ki tą sa vai tę 
ren gia ma dar griež tes nė pa tik ros 
tvar ka“, – Lie tu vos ra di jui tei gė 
G.Vin ce vi čius.

Su si sie ki mo mi nist ras Eli gi jus 
Ma siu lis šeš ta die nį Lie tu vos ra di
jui tei gė, kad vil ki kų už lai ky mo pa
sie ny je pro ble mą ti ki ma si iš spręs
ti iki pir ma die nio. Anot jo, vyks
tan tys į Ka li ning ra dą jau tik ri na mi 
įpras ta tvar ka, ge rė ja ir va žiuo jan
čių per Bal ta ru si ją si tua ci ja.

Pa sak mi nist ro, nor ma liai pa
dė čiai at kur ti dar pri reiks lai ko, 
kol sie ną per va žiuos dau gu ma ei
lė je su si kau pu sių vil ki kų.

Ru si jos am ba sa do rius Lie tu vo
je Vla di mi ras Čchik va dzė pa ti ki no, 
kad Lie tu vos ve žė jų pro ble mos Ru
si jos pa sie ny je prie žas tys nė ra po
li ti nės ir ji tu rė tų bū ti spren džia
ma ži ny bų lyg me niu. Šiuo lyg me
niu klau si mą spren džia Lie tu vos ir 
Ru si jos mui ti nės at sto vai.

Ei lės Ru si jos pa sie ny je su si da rė 
Ru si jos fe de ra li nei mui ti nės tar
ny bai pa sta ro sio mis die no mis su
stip ri nus Lie tu vos ve žė jų ga be na

mų kro vi nių kont ro lę mui ti nė je.
Sei mo Na cio na li nio sau gu mo 

ir gy ny bos ko mi te to pir mi nin kas, 
Sei mo Tarp par la men ti nės ry šių 
su Ru si ja gru pės pir mi nin kas Ar
vy das Anu šaus kas vi lia si, kad su
griež tin ta Lie tu vos ve žė jų pa tik ra 
nė ra po li ti nis kerš tas.

Anot A.Anu šaus ko, Ru si jos ar
gu men ta ci ja, kad iš 52 tūkst. sie ną 
kir tu sių Lie tu vos ve žė jų bu vo su lai
ky ta 16 ve žu sių kont ra ban dą, ir to
dėl pri tai ky ta su stip rin ta kont ro lė 
vi siems li ku siems, nė ra įti ki na ma.

vD inf.

Vežėjailaukianaujorusųsmūgio

Ša rū nas Čer niaus kas
s.cerniauskas@diena.lt

vers lo eli to pa mėg to 
Sos ti nių gol fo klu bo na
riai vie ni ja si ir ke ti na  
pe rim ti aikš ty nų val dy
mą. ta čiau ne snau džia ir 
klu bo va do vy bė.

Ne pa tei kė ul ti ma tu mo
Pi pi riš kių kai me, Elekt rė nų sa vi
val dy bė je, įkur to klu bo val dy bos 
pir mi nin kas, „To po cent ro“ įkū rė
jas Au re li jus Rus tei ka praė ju sią sa
vai tę dien raš čiui aiš ki no, kad Sos
ti nių gol fo klu bui įma no mos tik dvi 
išei tys: pir ma – na riai sa va no riš kai 
pa si di di na na rio mo kes tį, ir klu bas 
gy vuo ja to liau, ant ra – dėl fi nan
sų ne pri tek liaus klu bas už da ro mas. 
Ta čiau šis ul ti ma tu mas penk ta die
nį sku biai su šauk ta me klu bo na rių 
su si rin ki me ne bu vo pa teik tas.

„Ma tot, va do vy bė net neišd rį
so to pa siū ly ti. Mus tik su pa žin
di no su esa ma pa dė ti mi ir klau sė, 
ko kius spren di mus siū lo na riai. 
Mes pa siū lė me su si bur ti į vie šą ją 
įstai gą, su bur ti klu bą, kad tu rė tu
me de ry bi nį vie ne tą. Taip ga lė tu
me de rė tis su ak ci nin kais, ste bė
ti pa dė tį ir kal bė tis su ban ku“, – 
penk ta die nio su si rin ki mą dien
raš čiui nu pa sa ko jo Do na tas Puo
džiu ky nas, gol fo klu bo na rių ini
cia ty vi nės gru pės va do vas.

Su ban ku kal bės pa tys
„Pa da rė me šio kius to kius spren
di mus. Pir ma die nį da ry si me iš

va das“, – sa kė D.Puo džiu ky
nas. Šiuo me tu vyk do ma sa vo
tiš ka Sos ti nių gol fo klu bo na rių 
ap klau sa. Rem da ma si per ją su
rink tais duo me ni mis ini cia ty vi
nė gru pė ža da or ga ni zuo ti aikš
ty nų gel bė ji mą.

„Ban dy si me su si ži no ti, per 
kiek lai ko ga lė tu me su si de rė
ti su ban ku. Klu bo na rių po zi ci ja 
yra to kia: jie pa tys no ri de rė tis su 
ban ku ir iš si pirk ti ar ba iš si nuo
mo ti klu bą“, – aiš ki no pa šne ko
vas. Kaip jau skel bė me, gol fo klu
bo sko los ga li siek ti dau giau kaip 
7 mln. li tų, ta čiau klu bo va do vy
bė šio skai čiaus ne pat vir ti no ir 
ne pa nei gė.

D.Puo džiu ky no tei gi mu, dau ge
lis klu bo na rių pa lai ko aikš ty nų pe
rė mi mo idė ją. „Gal įma no ma su si

de rė ti ir įsi gy ti klu bą, – svars tė pa
šne ko vas. – Yra įvai rių min čių.“

Va do vai ne snau džia
Re gis, aikš ty nų įren gi mą fi nan sa vęs 
ban kas su si durs su ne ti kė ta di le ma. 
Mat jau šią sa vai tę ban ki nin kų ka
bi ne tų du ris vars tys ne tik gol fo 
žai dė jai, bet ir klu bo va do vai.

Kaip dien raš čiui tei gė Sos ti nių 
gol fo klu bo ge ne ra li nis di rek to rius 
Ta das Ja ro šius, ne pa vy kus pa di
din ti na rio mo kes čio, bus ieš ko
ma ki tų ga li my bių iš lai ky ti klu
bą. „Ko nors konk re taus (penk
ta die nį – red. pa st.) ne nusp ren
dė me, bet nu spren dė me, kad to
liau dirb si me ir ban dy si me priei ti 
prie ko kių nors spren di mų. Ieš ko
si me ki tų bū dų“, – sa kė gol fo klu
bo va do vas.

Ku rio zas:  � ne su ta riant Sos ti nių gol fo klu bo na riams ir va do vy bei, le mia mą žo dį dėl aikš ty nų atei ties vei kiau siai tars 
pro jek tą fi nan sa vęs ban kas.   and riaus ufar to (BFl) nuo tr.

Golfoklubaspakibonežinioje

Re pu ta ci ja:  � gol fo klu bo na riai 
pra ra do pa si ti kė ji mą klu bo val dy
bos pir mi nin ku a.Rus tei ka.    
 Ša rū no Ma žei kos (BFl) nuo tr.
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gi nas Da ba šins kas
gi nas.dabasinskas@yahoo.com 

A
nais is to ri nio ma te ria liz mo 
lai kais Jo si fas Džiu gaš vi lis-
Ko ba, mė gin da mas at skir ti 
tei sin gus ka rus nuo ne tei sin-
gų, yra la pi da riš kai iš ta ręs: 
„Yra ka rai ir ka rai.“ Ši tai 

kaž ko dėl pri si mi nė ste bint vaiz dus iš ka ro 
nua lin to Go rio, gim to jo Jo si fo Vi sa rio na-
vi čiaus mies to, ku ria me jam vis dar sto vi 
pa mink las – Sta li no pa mink las ša ly je, ku ri 
pri sie ki nė ja iš pa žįs tan ti Va ka rų de mok ra-
ti ją ir verž te ver žia si į NA TO...
Pra bė gus me tams nuo Gru zi jos ir Ru si jos 
konf ik to dėl Pie tų Ose ti jos, pa dė tis šia-
me Kau ka zo re gio ne iš lie ka įtemp ta. Nors 
da bar tie sio gi nių ka ro veiks mų ti ki my bė 
ne la bai di de lė, in for ma ci nis ka ras vyks ta ir 
to liau. Ir vi sai ne rei kia bū ti Ed var du Lu ca-
su, kad pa ste bė tum: in for ma ci nį Gru zi jos 
ir Ru si jos ka rą kol kas lai mi pa sta ro ji.
Dau giau kaip prieš mė ne sį pre zi den tas 
Mi chai las Saa kaš vi lis, duo da mas in ter viu 
bri tų „The Ti mes“, sau bū din gu sti liu-
mi tvir ti no, esą „jei dar yra idio tų, ku rie 
ma no, jog ka rą pra dė jo Gru zi ja, jie klys ta“. 
Įvy kių ver ti ni mas pa sau lio ži niask lai-
do je Gru zi jos ir Ru si jos ka ri nio konf ik to 
me ti nių iš va ka rė se pa ro dė, kad vie naip ar 
ki taip klys tan čių idio tų, de ja, yra kur kas 
dau giau, nei M.Saa kaš vi liui no rė tų si.
Če kų „The Pra gue Post“ tvir ti na, jog „tuo 
me tu, kai Ru si jos prem je ras Vla di mi ras Pu-
ti nas ir JAV pre zi den tas Geor ge’as W.Bus has 
Pe ki ne ste bė jo olim pia dos ati da ry mo ce re-
mo ni ją, Gru zi jos ka riuo me nė, po sa vai tes 
tru ku sių su si dū ri mų, pra dė jo Pie tų Ose ti jos, 
maiš tin go jo ank la vo, puo li mą. Tai bu vo 
pra džia gran di nės įvy kių, ku rie vė liau ga vo 
prieš ta rin gą Olim pi nio ka ro pa va di ni mą“.
Če kų lei di niui ang lų kal ba ant ri na ir mi nė-
tas bri tų „The Ti mes“: „Kas die nės Pie tų 
Ose ti jos se pa ra tis tų pro vo ka ci jos pa ska-
ti no pre zi den tą M.Saa kaš vi lį neap gal-
vo tai pa mė gin ti pe rim ti Pie tų Ose ti jos ir 
Ab cha zi jos, taip pat iš trū ku sios iš Tbi li sio 
val džios, kont ro lę. Ta čiau ru sai bu vo pa si-
ruo šę ir lau kė.“
Ži no ma, įta kin go je pa sau lio ži niask lai do je 
pa tei kia ma ir ki ta ka ro pra džios ver si ja. Ją, 
pa vyz džiui, pran cū zų „Le Mon de“, sa vo 
straips ny je ne kliu do mai dės to pa ts M.Saa-
kaš vi lis: „Nak tį į rugp jū čio 8-ąją 58-oji 
Ru si jos ar mi ja per žen gė tarp tau ti nės 
bend ri jos pri pa žįs ta mą Gru zi jos vals ty bės 
sie ną. Taip pra si dė jo se niai pla nuo ja mas 
įsi ver ži mas, ku rio tiks las – nu vers ti ma no 
vy riau sy bę ir su grą žin ti kont ro lę re gio no, 
ku ris vis la biau sly do iš Mask vos įta kos.“
Ta čiau, de ja ar ačiū Die, „klys tan čių idio tų“ 
pa sau ly je yra tik rai dau giau, nei no rė tų-
si M.Saa kaš vi liui. Šią si tua ci ją ge riau siai 

J
au sa vai tė, kaip Lie tu va ir ke lios jū-
ri nin kų šei mos ne gau na ži nių apie 
Ni ge ri jos pi ra tų ran ko se at si dū ru sius 
pen kis „Li mar ko“ lai vi nin kys tės kom-
pa ni jos lai vo įgu los na rius.
Per be veik dvi de šim tis ne prik lau so my-

bės me tų jau pri pra to me prie ži nių, kad po vi są 
pla ne tą iš si bars tę Lie tu vos jū ri nin kai su si dū rė su 
tik jū rų vers lui bū din gais nu si kal ti mais ar ta po 
kri mi na li nio kro vi nio įkai tais. Ta čiau lai vo „Sa-
tur nas“ at ve jis – iš skir ti nis. akis į akį su pi ra tais 
su si dū rė su Lie tu vos vė lia va plau kio jan tis lai vas, 
jo sa vi nin kai ir vi sa vals ty bė.
Ma žai ti kė ti na, kad jū rei vius pa gro bę žmo nės ži-
no jo, ko kios ša lies pi lie čius ima įkai tais. Nu si kal-
tė liams, ku rių veik los šak nys sie kia to li muo sius 
pi ra tų kles tė ji mo lai kus XVI–XVII a., ma žiau siai 
rū pi vė lia vos ir lai vų pa va di ni mai. Ti kė ti na, kad 
jiems ne rei kia ir pa čių įkai tų. Pi ra tus do mi na tik 
vie nas tiks las – pi ni gai. Dėl šios prie žas ties net 
ir XXI a. pla ne tos van de ny nuo se vieš pa tau ja vi-
du ram žių įsta ty mai. Dėl jos ci vi li zuo tas pa sau lis, 
su ku rian tis vis gud res nių ba tis ka fų ir tech no-
lo gi jų, lei džian čių van de ny nų gė ry bes pa nau-
do ti eko no mi niais tiks lais, ne su gal vo ja gink lo, 
ga lin ges nio nei prie af ri kos kran tų siau tė jan čių 
pi ra tų au to ma tai.
apie mi li jo ni nes plė ši kams su mo kė tas iš mo kas 
gir di me nuo lat. Ne se niai sa vo įkai tus iš pir ko 
gar si lai vi nin kys tės bend ro vė „Leon hardt & 
Blum berg“, už lai vą „Han sa Sta van ger“ su 24 
žmo nių įgu la pa klo ju si 2,7 mln. JaV do le rių. 

apie pi ni gus dau-
giau nei apie ko kią 
nors gud rią de ry bų 
su pi ra tais tak ti ką 
kol kas kal ba ir lie-
tu vių įkai tų dra mą 
ko men tuo jan tys 
vals ty bės pa rei-
gū nai. Už sie nio 
rei ka lų mi nist ras 

ne dvip ras miš kai lei do su pras ti, jog iš pir ka, jei 
jos bus pa rei ka lau ta, pri klau sy tų tik nuo „Li mar-
ko“ lai vi nin kys tės kom pa ni jos.
kad ir kaip skau du bū du tai gir dė ti įkai tų ar-
ti mie siems, ta čiau Vy gau das Ušac kas tei sus. 
Tiks liau, Lie tu vos dip lo ma ti jos va do vas ne ga li 
kal bė ti ki taip. Taip pat iš pir kos klau si mus 
ko men tuo ja vi si bet ku rios Va ka rų vals ty bės 
pa rei gū nai: mo kė ti pi ni gus reikš tų tik dar la biau 
ska tin ti to kios rū šies te ro riz mą ir vals ty bi niu 
ly giu pri pa žin ti jo pra na šu mą. Vy riau sy bės vi sais 
įkai tų pa gro bi mo at ve jais ban do lai ky tis vie no-
dos tak ti kos – ne mo kė ti už pa grob tų jų gy vy bę, 
ne vyk dy ti įkai tų gro bė jų rei ka la vi mų. Tik šią 
ofi cia liai skel bia mą po zi ci ją de rė tų su pras ti su 
ne di de le, bet es mi ne pa klai da.
Ne men ką da lį įkai tų dra mų pa vyks ta baig ti spe-
cia lių jų pa jė gų pro fe sio na lams, o li ku sias iš spren-
džia pi ni gai ar ba jais iš ma tuo ja mos pa slau gos. 
Tai pui kiai iliust ruo ja ir vie na ryš kiau sių pa sta ro jo 
de šimt me čio įkai tų dra mų. gru pę va ka rie čių tu ris-
tų, ku riuos 2000 m. pa gro bė Fi li pi nų te ro ris tai iš 
gru puo tės „abu Sayyaf“, nuo tra giš kos baig ties iš-
gel bė jo tik Li bi jos ly de rio Muam ma ro al-gad da fi, 
sie ku sio su si grą žin ti Va ka rų pa si ti kė ji mą, pi ni gai.
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja ir „Li mark“ ti ki na 
ko men ta rų apie žy gius, skir tus va duo ti mū sų 
jū rei viams, ne da li jan ti dėl sau gu mo. Dėl to kio 
sla pu ka vi mo dip lo ma tai ir lai vi nin kys tės bend-
ro vė su lau kė gau sios kri ti kos. anot Lie tu vos 
jū ri nin kų są jun gos pir mi nin ko Pet ro Be kė žos, 
ty la tik aud ri na vi suo me nę. Ta čiau su ti ki me: Lie-
tu vos vi suo me nė šiuo at ve ju ga li pa gel bė ti ma-
žiau siai. Ni ge ri jos pi ra tų, kaip ir ki tų te ro ris tų, 
ne pa veik si me net jei vi si iki vie no pa si ra šy tu me 
bend rą pe ti ci ją ar pa siek tu me nau ją vie nu me tu 
de gan čių žva ke lių re kor dą. Per dė tas vie šu mas 
ga lė tų reikš ti tik konk re čių as me nų no rą pa si-
rek la muo ti ne lai mės aki vaiz do je ir net ga lė tų 
pa kenk ti įkai tų va da vi mo ope ra ci jai bei pa tiems 
jū ri nin kams. o bū tent to mes vi si ir ne no ri me.

Gru zi ja ir Gru zi ja!

Vy riau sy bės vi sais įkai-
tų pa gro bi mo at ve jais 
ban do lai ky tis vie no dos 
tak ti kos – ne mo kė ti už 
pa grob tų jų gy vy bę.

Žvilgsnis
Redakcijos skiltis

Pa si rin ki mas:  � kad ir kas bū tų nu sta ty ta dėl ka ro pra džios, Lie tu va vis tiek liks gru zi jos pu sė je. 
 To mo Ur be lio nio (BFL) nuo tr.
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api bū di no vie nas so li džiau sių JAV lei di-
nių „Chris tian Scien ce Mo ni tor“: „Nors 
dar ne nu ti lo gin čai, kas pra dė jo Ru si jos ir 
Gru zi jos ka rą, dau gu ma eks per tų lai ko si 
nuo mo nės, kad vis kas pra si dė jo nak tį į rug- 
p jū čio 8-ąją ga lin gu, ge rai su pla nuo tu Pie tų 
Ose ti jos, prieš dvi de šimt me tų per žiau rų 
pi lie ti nį ka rą de fac to pa sie ku sios ne prik-
lau so my bę nuo Gru zi jos, sos ti nės Cchin-
va lio puo li mu. Per šį gru zi nų ant puo lį žu vo 
apie tu zi ną Ru si jos taik da rių, to dėl Ru si ja 
ki tą die ną Ro ko tu ne liu į Pie tų Ose ti ją nu-
krei pė 58-osios ar mi jos da li nius, dis lo kuo-
tus Šiau rės Ose ti jo je. Ru si jos ka riuo me nė 

grei tai su mu šė gru zi nus, ku riam lai kui 
užė mė ke le tą mies tų, pa vyz džiui, Go rį, ir 
su nai ki no Gru zi jos ka riuo me nės gink luo-
tę. Dau ge lis eks per tų tvir ti na, kad Gru zi jos 
pre zi den tas M.Saa kaš vi lis tie siog da vė Ru-
si jai pre teks tą, ku rio ji se niai lau kė.“
Man, nuo pat pir mų konf ik to mi nu čių 
įvy kius ste bė ju siam per CNN, te le vi zi-
jos ka na lą, ku rio tie sio gi nia me ete ry je 
aukš čiau si Gru zi jos pa rei gū nai ir ka riš kiai 
nuo lat da li jo in ter viu, dės tė sa vo mo ty vus, 
aiš ki no tiks lus, tuo met nė kris le lio abe jo-
nės ne ki lo, kas gi pra dė jo ka ro veiks mus.
Tiems, ku rie dar abe jo ja, siū ly čiau pri si-
min ti, ką, pa vyz džiui, 2008 m. rugp jū čio  
8 d. skel bė nau jie nų agen tū ra BNS: „Gru-
zi ja pra dė jo ka ri nę ope ra ci ją bu vu sio je sa-
vo au to no mi jo je, de fac to ne prik lau so mo je 
Pie tų Ose ti jo je, po ke lias die nas vyks tan-

čių su si šau dy mų pa ža dė ju si čia „at kur ti 
kons ti tu ci nę tvar ką“. Gru zi jos ka riuo me nė 
kau na si Cchin va lio priei go se, avia ci ja ir 
ar ti le ri ja smar kiai ap šau do Pie tų Ose ti jos 
sos ti nę. Žmo nės sle pia si rū siuo se, o Ru si-
jos te le vi zi ja ro do de gan čius na mus ir sa ko, 
kad yra žu vu sių tai kių gy ven to jų. Gru zi-
jos pre zi den tas M.Saa kaš vi lis, sie kian tis 
su si grą žin ti Gru zi jos au to no mi jas Pie tų 
Ose ti ją ir Abch zi ją, ket vir ta die nį ža dė jo 
ne nau do ti jė gos. Ket vir ta die nio va ka rą jis 
pa skel bė, jog vie na ša liš kai nu trau kia ug nį, 
nes penk ta die nį nu ma ty tos de ry bos su 
Pie tų Ose ti ja, ku rioms tar pi nin kaus re gio-
ne esan tys Ru si jos taik da riai. Ta čiau jau po 
ke lių va lan dų Tbi li sis ap kal ti no Cchin va lį 
sa vo te ri to ri jos ap šau dy mu ir pra dė jo pla-
taus mas to ka ri nę ope ra ci ją.“
Tie są sa kant, esu įsi ti ki nęs, jog ir nu sta-
čius, kas pir mas bū tent 2008 m. rugp jū-
čio 7 d. vė lų va ka rą me tė ak me nį, nie kas 
iš es mės ne pa si keis. Abi pu sės, Gru zi ja ir 
Ru si ja, ir to liau lai ky sis sa vo ver si jos, abi 
vie na ki tą kal tins ša liš ku mu. Ir to liau rinks 
svai dy ti tin ka mus ak me nu kus.
Ga lų ga le, kad ir kas bū tų nu sta ty ta dėl 
ka ro pra džios, mes vis tiek lik si me Gru zi jos 
pu sė je. To dėl, ma ny čiau, kur kas svar biau 
yra kit kas. Pa lai ky da mi Gru zi ją (čia Lie tu-
va, de ja ar ačiū Die, ne tu ri ki to pa si rin ki-
mo) ta me in for ma ci nia me ka re tu rė tu me 
bent sau aiš kiai at skir ti, at ri bo ti M.Saa kaš-
vi lio Gru zi ją nuo ki tos Gru zi jos. Gru zi jos 
drau giš kų, sim pa tiš kų, sve tin gų žmo nių, 
ku rio je, la bai no rė čiau vil tis, toks pa mi-
šė lis po li ti kas bū tų ko kia ne reikš min ga 
mar gi na li ja. O kol kas ten ka pa lai ky ti to kią 
Gru zi ją, ko kia yra. De ja. Bet, pa lai ky da mi 
to kią, tu rė ki me vil ties, kad pa lai ko me ir tą 
ki tą. Yra Gru zi ja ir Gru zi ja. Ačiū Die!

kol kas ten ka pa lai ky ti to kią gru-
zi ją, ko kia yra. De ja. Bet, pa lai ky-
da mi to kią, tu rė ki me vil ties, kad 
pa lai ko me ir tą ki tą.



Kris ti na Paukš ty tė
k.paukstyte@diena.lt

Kre tin gos ra jo ne nu kri
to eks pe ri men ti nis lėk
tu vas, kuriuo skri do du 
orei viai. Vie nas jų žu
vo, ki tas sun kiai su ža lo
tas gy do mas Klai pė dos 
uni ver si te ti nės li go ni nės 
Rea ni ma ci jos skyriuje.

Šeš ta die nio va ka rą Dau gin čių kai
mo ri bo se, ne to li Kar te nos ae rod
ro mo, skrendantis lėk tu vas rė žė
si į že mę po to, kai jo pi lo tas kliu
dė elekt ros lai dus.

Nors vyks ta ty ri mas, po li ci jos 
pa rei gū nai ne ko men tuo ja įvy kio 
prie žas čių bei ap lin ky bių, avia to
riai tvir ti na, kad tik riau siai lėk tu
vas skri do per že mai, to dėl jo pi
lo tas ne su ge bė jo iš veng ti elekt ros 
lai dų.

„Skrisdamas žemai virš plen
to prieš sau lę pi lo tas ne pas te bė
jo sker sai ke lio ei nan čių elekt ros 
lai dų, at si tren kė į juos ir nu kri
to“, – Lie tu vos ra di jui sa kė Ci vi
li nės avia ci jos de par ta men to pa
va duo to jas Al vy das Šums kus.

Anot jo, mi ni ma lus leis ti
nas skri di mo aukš tis yra 150 m, o 
sklan dy tu vo pi lo tas šio nu ro dy mo 
ne si lai kė.

Po li ci jos de par ta men to duo
me ni mis, lėk tu vu skri do du vy

riš kiai G.S. (g. 1971 m.), jis dėl 
patirtų su ža lo ji mų pa ke liui į li go
ni nę mi rė, ir A.G. (g. 1972 m.) –  
dėl jo gy vy bės ko vo ja me di kai. 
Ko kia pa sta ro jo būk lė, gy dy to jai 
neatsk lei džia.

Šį sa vait ga lį Lie tu vo je vy ko 
Eu ro pos sklan dy mo čem pio na
to 12asis eta pas, ta čiau or ga
ni za to riai pa ti ki no, kad ši ava
ri ja su var žy bo mis nie kaip ne
su si ju si.

Ta das Šir vins kas
t.sirvinskas@diena.lt

Kau ne vė lų šeš ta die nio va ka
rą spro gęs kol kas ne nus ta ty
tos su dė ties sprog muo iš ju
di no Pa kuo nio gat vės na mą. 
Nei jo šei mi nin kas, nei po li ci
ja įvy kio ne ko men tuo ja.

„Ne no riu nei rek la mos, nei pa
kenk ti po li ci jos ty ri mui“, – sek
ma die nį sa kė prie na mo su tik tas 
jo šei mi nin kas.

Šeš ta die nį po 23 val. nuai dė
jęs iš kie mo pu sės įvy kęs spro gi
mas ap ga di no na mo pa ma tą, pa
žei dė na mo sie ną ir iš dau žė lan go 
stik lą. Per įvy kį žmo nės ne nu ken
tė jo. Pa tir tų nuo sto lių dy džio šei
mi nin kas kol kas ne pas kel bė.

Po li ci ja pra dė jo iki teis mi nį ty ri
mą. Spro gi mo vie ta ap tver ta, prie 

Iš Lu kiš kių tar dy mo izo lia to
riaus na mo pa leis ta Sei mo bu
hal te rė Re gi na Pet ke lie nė, ku
ri įta ria ma iš švais čiu si dau
giau kaip 400 tūkst. li tų.

Pro ku ro rai ne pra šė pra tęs ti jos 
suė mi mo lai ko. Ki ta įta ria mo ji Ol
ga Go lus kai tė, ku riai R.Pet ke lie nė 
gal būt ati da vė Sei mo kan ce lia ri jai 
pri klau san čius pi ni gus, li ko areš
ti nė je.

R.Pet ke lie nę prie Lu kiš kių tar
dy mo izo lia to riaus pa si ti ko vy ras. 
Dviem krep šiais ne ši na R.Pet ke
lie nė su žur na lis tais bend rau ti at
si sa kė – už si den gu si vei dą nu sku
bė jo į au to mo bi lį.

Įta ri mai bu hal te rei R.Pet ke
lie nei bu vo pa reikš ti, kai Sei

mo kanc le rio pa rei gas ei nan tis 
Ge de mi nas Alek so nis in for ma
vo, kad at li kus ka sos in ven to ri
za ci ją paaiš kė jo, jog kan ce lia ri
jos ka so je trūks ta dau giau kaip  
400 tūkst. li tų.

Tei sė sau gi nin kai suė mė ne 
tik R.Pet ke lie nę, bet ir jos drau
gę O.Go lus kai tę. Ši tei gė pa si sko
li nu si iš R.Pet ke lie nės apie pu
sę mi li jo no li tų. Apie 20 tūkst. li
tų ji ne va sky rė pa sko loms grą žin
ti, o li ku sią da lį pra lo šė lo ši mo na
muo se.

Už šį nu si kal ti mą abiem mo
te rims gre sia iki 7 me tų ne lais vės 
baus mė.

BNS inf.

Ta das Šir vins kas
t.sirvinskas@diena.lt

Kau ne per grei tai lė kęs tak si 
au to mo bi lis rė žė si į ki tą ma ši
ną, „nu šie na vo“ ke lio ženk lą, 
me dį ir rė žė si į elekt ros stul
pą, ku ris pa vo jin gai pa svi ro 
virš ša li gat vio.

Kau no po li ci jos bu dė to jas pra
ne ši mą apie A.Ba ra naus ko gat vė
je įvy ku sią ava ri ją ga vo šeš ta die
nį, apie 22 val. Tik ro sios eis mo 
įvy kio prie žas tys tu rė tų išaiš kė
ti šian dien, o pir mi niais duo me
ni mis, Rad vi lė nų plen to link va
žia vęs „Ford Tran sit“ tak si au to

mo bi lis ge ro kai vir ši jo sau gų grei
tį ir rė žė si į ta pa čia kryp ti mi va
žiuojantį „Fiat Bra vo“.

Po smūgio au to mo bi lis „Ford“ 
nuvertė ke lio ženk lą, vie ną me
dį kliu dė, ki tą nu lau žė ir tren kė
si į elekt ros stul pą, ku ris smarkiai 
pa svi ro ir li ko ka bė ti ant elekt ros 
lai dų. Pir mi niais duo me ni mis, per 
ava ri ją žmo nės ne nu ken tė jo. Abu 
vai ruo to jai bu vo blai vūs.

Virš ša li gat vio pa vir tu sį stul pą 
lai kiu siais lai dais elekt ros ener
gi jos tie ki mas ne nut rū ko. Pa
vo jin go je vie to je žmo nės lais
vai vaikš čio jo ko ne pu sę die nos, 
nors po li ci jos pa rei gū nai tei gė 

apie įvy kį elekt ros tie ki mą pri
žiū rin čioms bend ro vėms pra ne
šę ne dels da mi.

VST pri klau san čio stul po pa
keis ti bend ro vės ava ri nės tar ny
bos ir „Kau no gat vių ap švie ti mo“ 
spe cia lis tai at vy ko sek ma die nį vi
dur die nį.

Vie ną gelž be to ni nį stul pą nu
pirk ti ir pa keis ti bend ro vei at siei
na maž daug 600 li tų. Nuos to lius 
pa den gia ava ri jos kal ti nin ko au
to mo bi lį pri va lo muo ju drau di
mu ap drau dęs drau dė jas. Jei kal
ti nin kas ne tu ri pri va lo mo jo drau
di mo, nuo sto liai pri  tei sia mi per 
teis mus.

naujienos trumpai

Šū vis.  � Į Vil niaus li go ni nę penk
ta die nį, apie 22 val., krei pė si ne
pil na me tis. J.Š.(g. 1996 m.) tvir
ti no, kad tos pa čios die nos va ka re 
Vil niu je, Did lau kio gat vė je esan
čio na mo kie me, į jį iš ne nus ta ty
to šau na mo jo gink lo šo vė vy riš kis. 
Jau nuo lis dėl šau ti nės žaiz dos pe
ty je pa gul dy tas į li go ni nę.

Pa pil dai.  � Vil niaus Ha lės tur ga
vie tė je pre kiau ta ne le ga liais Ki ni
jo je ga min tais mais to pa pil dais. 
Pa rei gū nai pa tik ri no pa si ti kė ji mo 
te le fo nu gau tą in for ma ci ją, kad 
tur ga vie tė je pre kiau ja ma ne le ga
lio mis liek nė ti skir to mis kap su lė
mis „Li Da“. Paaiš kė jo, kad bend
ro vės, tur ga vie tė je pre kiau jan čios 
mais to pa pil dais, par da vė ja J.Ž., 
gi mu si 1972 m., pre kiau ja šiais 
ne re gist ruo tais ir ne no ti fi kuo tais 
mais to pa pil dais ir lai kė 210 par
duo ti skir tų kap su lių. Mais to pa
pil dų par da vė jai gre sia iki 300 li
tų bau da.

Ne ži niu kas.  � Vil niaus mies to 
1ojo apy lin kės teis mo už dis po
na vi mą ne tik ru vai ruo to jo pa žy
mė ji mu nu baus tas jau nuo lis teis
me tvir ti no ne ži no jęs, kad už tai 
jam gre sia bau džia mo ji at sa ko my
bė. Teis mas P.S. (g. 1983 m.) sky rė 
3 mė ne sių lais vės atė mi mo baus
mę jos vyk dy mą ati de dant me
tams ir įpa rei go jo nu teis tą jį per 2 
mė ne sius nuo nuo spren džio įsi tei
sė ji mo die nos pra dė ti dirb ti ar už
si re gist ruo ti dar bo bir žo je. Be to, 
vai ki nas pri va lės per pus me tį nuo 
nuo spren džio įsi tei sė ji mo die nos 
at lik ti 40 va lan dų ne mo ka mų dar
bų svei ka tos prie žiū ros, glo bos ir 
rū py bos ar ki to se vals ty bi nė se ar 
ne vals ty bi nė se įstai go se bei or ga
ni za ci jo se, taip pat be lei di mo ne
ga lės neiš vyk ti iš gy ve na mo sios 
vie tos il giau kaip 7 pa roms. Teis
mas kons ta ta vo, kad P.S. praė ju sių 
me tų lapk ri tį ša lia „Žal gi rio“ sta
dio no Vil niu je iš ne nus ta ty to as
mens už 200 eu rų (be veik 700 li tų) 
įsi gi jo ne tik rą vai ruo to jo pa žy mė
ji mą. Pa žei dė jas juo nau do jo si iki 
šių me tų sau sio 5 d., kai jį su stab
dę pa rei gū nai pa ste bė jo, kad pa
žy mė ji mas ne tik ras.

Bro liai.  � Penk ta die nio nak
tį, apie 1 val., į Kau no li go ni nę iš 
Kau ne prie Atei ties plen to esan
čio ap leis to pa sta to bu vo pri sta
ty ti ir dėl vi so kū no nu de gi mo pa
gul dy ti du bro liai. Vie nas jų, S.Ž. 
(g. 1966 m.), iš li go ni nės pa bė go. 
Ki tas bro lis R.Ž. (g. 1964 m.) tvir
ti no, kad apie 0.30 val. į jų bu to, 
esan čio Kau ne, Pra vie nos gat vė je, 
vir tu vę pro lan gą bu vo įmes ti du 
bu te liai su de giu skys čiu.

Sprog me nys.  � Pa ne vė žio ap
skri ty je ras ti du sprog me nys: mi
nos vai džio mi na ir ar ti le ri jos svie
di nys. Pir ma sis sprog muo ras tas  
Pa ne vė žio ra jo ne, Kau ba riš kio kai  
me. Tai bu vo mi nos vai džio mi na. 
Iš mi nuo to jai ją su nai ki no vie to je. 
Ant ra sis sprog muo bu vo ap tik tas 
Pas va ly je, dar že lio „Eg lu tė“ te ri
to ri jo je. Ver čiant grun tą bu vo ras
tas ka ro lai kų ar ti le ri jos svie di nys. 
Iš mi nuo to jai jį su nai ki no.

Įvy kis:  � prieš po rą sa vai čių ne to li Klai pė dos nu kri to pa ras par nis, ta čiau tuo met tra ge di jos pa vy ko iš veng ti.  
 Ne ri jaus Jan kaus ko nuo tr.

Iš dan gaus – į elekt ros lai dus

Pa vo jus:  � po pa vo jin gai pa svi ru siu 
stul pu sek ma die nį vaikš čio jo žmo
nės.  An ta no Sla vins ko nuo tr.

Ava ri ja vos ne vir to ne lai me

Sei mo bu hal te rė 
mė gau ja si lais ve

Ža la:  � dėl spro gi mo iš by rė jo lan
go stik las, įtrū ko sie na, pa žeis ti pa
ma tai.  An ta no Sla vins ko nuo tr.

Kau ne — spro gi mas

jos li ko bu dė ti po li ci jos pa tru lių 
eki pa žas. Sek ma die nį įvy kio vie
tą kruopš čiai ty ri nė jo sprog me nų 
spe cia lis tai.
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Gyvenvietėmisvirstantyssodaišaukiasicivilizacijos
Li na Bie liaus kai tė,  
Ve re ta Ru pei kai tė

So di nin kų bend ri jos pir
mū nės su iš ties ta ran ka 
ne lau kia, kol val džia 
jo mis pa si rū pins. Ini cia
ty vūs so di nin kai sa vo 
jė go mis spren džia vie ną 
pro ble mą po ki tos.

Pa ra mos su lau kė ap švie ti mui
Mies tuo se ir prie mies čiuo se įsi
kū ru sios so di nin kų bend ri jos pa
ma žu virs ta gy ven vie tė mis, ta čiau 
daug į juos per si kė lu sių gy ven to jų 
pri vers ti in di vi dua liai spręs ti ge
ria mo jo van dens, ka na li za ci jos ir 
ki to kias  inf rast ruk tū ros pro ble
mas. Kai ku rios so di nin kų bend
ri jos, tu rin čios ini cia ty vius ved
lius, pa ma žu ap si rū pi na mies tams 
bū din gais pa to gu mais.

Kar tais rei kia ne di de lių in
ves ti ci jų, o ge bė ji mo iš rei ka lau
ti to, kas pri klau so. Bū na, kad 
re zul ta tų duo da ne val diš kų ir 
pri va čių ins ti tu ci jų slenks čių 
my ni mas, o pa čių žmo nių ge ra
no riš ku mas, vie ny bė ir su pra ti
mas, kad į sa vo gy ve ni mo są ly gas 
in ves tuo ti ver ta.

Vie na di džiau sių Vil niaus 
mies te – apie 300 skly pų tu rin
ti „Pra mo nės dar buo to jų“ so
di nin kų bend ri ja šie met mi nės 
bend ri jos 50me tį. Ka dan gi jo
je apie 80 pro c. skly pų yra vir
tę gy ve na mo sio mis so dy bo mis, 
bend ri jos pir mi nin ko Gin ta ro 
Gruo džio tei gi mu, vi si no ri tu rė
ti mies tui pri lygs tan čias gy ve ni
mo są ly gas. Ta čiau kol kas už tai, 
kad at si ras tų pa to gu mai, gy ven
to jai mo ka pa tys.

Su Vil niaus sa vi val dy be bend
ri ja ta rė si dėl cent ra li zuo tų nuo
tė kų, ge ria mo jo van dens sis te mų 
įren gi mo, ta čiau su ma ny mas ne
pa vy ko. Mat vien pro jek tą pa ren
gti, kaip pa sa ko jo bend ri jos va do
vas, bū tų kai na vę apie 160 tūkst. 
li tų, o pri si dė ti pi ni gais sa vi val
dy bė pa reiš kė ne tu rin ti lė šų. „Mes 
įsi kū rę idea liai – ne to li bend ri jos 
yra van den vie tė, ša lia so dų praei
na mies to ka na li za ci ja“, – šiais 
pri va lu mais val džią mė gi no įkal
bė ti G.Gruo dis.

Ge ria mo jo van dens pro ble ma 
jau iš spręs ta ki tu bū du. Bend ri ja 
iš ka sė bend rus gi lu mi nius grę
ži nius, net karš čiau sio mis va
sa ro mis ge ria mo jo van dens ne
pris tin ga.

Nuo tė kų sis te mo mis, kad bū tų 
at ves tos gam ti nės du jos, rū pi na si 
kiek vie no skly po sa vi nin kas in di
vi dua liai. „Dau ge lis so di nin kų yra 
ap si rū pi nę du jo mis, jo mis šil do 
na mus. Aš pir ma sis at si ve džiau 
nuo mies to tink lų du jas, da bar 
prie at ves tos ma gist ra lės jun gia si 
ki ti“, –  pa sa ko jo G.Gruo dis.

Bend ri ja, rink da ma na rio ir ki
tus mo kes čius, per me tus su kau

pia apie 170 tūkst. li tų fon dą, ku rį 
pa nau do ja inf rast ruk tū rai plė to ti.

Di džiau sias bend ri jos lai mė ji
mas – pa grin di nės gat vės ap švie
ti mas. Pa da rius pro jek tą, są ma ta 
sie kė 360 tūkst. li tų. Lė šos šiam 
pro jek tui  įgy ven din ti bu vo kau
pia mos dve jus me tus. Pas kel bus 
dar bų kon kur są, at si ra do ran go
vas, ku ri pa siū lė juos at lik ti už 168 
tūkst. li tų. Bend ri jos pir mi nin
ko tei gi mu, vė liau di de lę da lį lė šų 
kom pen sa vo mies to sa vi val dy bė.

Sa vo elekt ros tink lus per duo ti 
elekt rą tie kian čiai bend ro vei di
de lių sun ku mų ne ki lo, nes daug 
so do skly pų sa vi nin kų, kaip ir 
pa ts G.Gruo dis, yra ener ge ti kos 
spe cia lis tai.

Šie met bend ri ja nu spren dė su
kaup tus pi ni gus skirti ke lių as
fal to dan gai at nau ji nti. Šie dar bai 
bend ri jai at sieis be maž 150 tūkst. 
li tų.

Pa sie ki mu, kad bū tų iš ve ža
mos šiukš lės, bend ri jos pir mi
nin kas taip pat ne ga li ne pa si gir
ti. Su si ta rus su įmo ne, ši pa sta tė 
at lie kų su rin ki mo kon tei ne rius. 
Jie ap tver ti ir tvar ko mi, ne skęs ta 
šiukš lių kal nuo se. Be to, bend ri ja 
kiek vie ną pa va sa rį skel bia tal ką ir 

su bu ria gy ven to jus tvar ky ti ne tik 
sa vo ap lin ką, bet ir miš ką.

„Gy ve ni mu so dininkų bend ri
jo je žmo nės pa ten kin ti, pro ble mų 
kiek vie nais me tais vis ma žiau“, – 
ti ki no G.Gruo dis.

Pra dė jo nuo už ra šų
Šil tuo ju me tų lai ku Kau no ra jo
no „Lep šiš kių“ so di nin kų bend
ri jo je gy ve nan tis Ju ras Jan ke vi

čius nu spren dė tap ti bend ri jos 
val dy bos na riu ir že ria įvai rias 
idė jas, kaip pa to bu lin ti gy ve ni
mą ir va sa ro ji mą apie 200 skly pų 
tu rin čio je bend ri jo je. Juo lab kad 
apie 30–40 na mų žmo nės gy ve
na  nuo lat.

„Kai ką jau ėmė me ir pa da rė
me. Pas mus ra si te ir gat vių pa va
di ni mus, ir ati tin ka mus na mų, o 
ne se nuo sius skly pų nu me rius ant 
kiek vie no na me lio“, – vie ną ge
riau siai pa ste bi mų dar bų įvar di jo 
pa šne ko vas.

Tie sa, kiek anks čiau bu vo pa
si rū pin ta, kad prie pa grin di nio 
ke lio bū tų pa sta ty tas ke lio ženk
las, nu ro dan tis kryp tį į Lep šiš
kius. J.Jan ke vi čius įsi ti ki nęs, kad 
ži no mu mas, sa vo tiš ka bend ri jos 
rek la ma, rim tai pa de da  spren
džiant įvai rius klau si mus.

Kaip ki tos so di nin kų bend ri
jos ga lė tų tai pa siek ti, jis for mu lės 
neatsk lei dė: „Rei kia skai ty ti Vy
riau sy bės nu ta ri mus, juo se aiš kiai 
pa ra šy ta, kur kreip tis.“ Apsk ri
tai J.Jan ke vi čius pa ta rė so dininkų 
bend ri jų va do vams „skai ty ti po
pie riu kus“, ta da ga li ma kaž ką 
pa siek ti. Vis tik vien ini cia ty vių 
žmo nių triū so ne ga na.

Sa vi val dy bė so dus ig no ruo ja
Pa sak J.Jan ke vi čiaus, nuo 2009 
m. so di nin kų bend ri jos yra pri pa
žin tos gy ve na mo sio mis te ri to ri
jo mis, ta čiau Kau no ra jo no bend
ra ja me pla ne so di nin kų bend ri jų 
te ri to ri jo se vys ty ti inf rast ruk tū rą 
ne nu ma ty ta.

„Kai mas, ku ris yra ša lia so di
nin kų bend ri jų, kad ir ne daug, bet 
gau na lė šų inf rast ruk tū rai plė to

ti iš se niū ni jos. So di nin kų bend
ri joms, ku rio se jau gy ve na tūks
tan čiai žmo nių, ne ski ria ma jo kių 
lė šų“, – ap mau do ne slė pė kau
nie tis. Jo įsi ti ki ni mu, so di nin kų 
bend ri jos yra to kios pa čios gy
ve na mo sios te ri to ri jos kaip Ku
lau tu va, Ka čer gi nė, La pės ar bet 
ku ris ki tas ne to li Kau no esan
tis mies te lis. Paš ne ko vas at krei
pė dė me sį, kad so di nin kų bend
ri joms ne priei na ma ir ES pa ra ma 
pa gal „Leader+“ pro gra mą.

Cent ra li zuo to ge ria mo jo van
dens tie ki mo, bend ros nuo tė kų 
sis te mos „Lep šiš kių“ so di nin kų 
bend ri jo je nė ra. Nuo la ti niai gy
ven to jai ska ti na mi koo pe ruo tis 
ir kas ti van dens grę ži nius, sta
ty ti nuo tė kų va ly mo įren gi nius. 
Ta čiau bend ri jos at sto vas pri pa
žįs ta, kad neuž terš ta ap lin ka rū

Tendencija:  � miestuose ar šalia jų įsikūrę buvę kolektyviniai sodai nebesiskiria nuo gyvenviečių.

Šva ra:  � „Pra mo nės dar buo to jų“ so di nin kų bend ri jo je pa vyz di nė tvar ka – ne tik so di nin kų kie muo se.  
               Min dau go Ažu ši lio nuo tr.

Gy ve ni mu so dininkų bend ri jo je žmo nės pa ten kin ti, pro ble
mų kiek vie nais me tais vis ma žiau.

Skai čiai:

Iš vi so Lie tu vo je yra 1197 so di nin kų  ■

bend ri jos, kiek tiks liai skly pų ir nuo
la ti nių so do gy ven to jų – ne ži no ma. 
Lie tu vos so di nin kų bend ri jų aso cia ci
jo je yra 40 bend ri jų, vie ni jan čių apie 
25 tūkst. so dų skly pų sa vi nin kų.

Šal ti nis: Lie tu vos so di nin kų bend ri jų aso cia ci ja
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pi na si ne vi si bend ri jos na riai.
J.Jan ke vi čiaus ver ti ni mu, 

bend ri jos ga lios ri bo tos, ji vi so 
la bo tu ri tei sę teik ti pa slau gas. 
Pa vyz džiui, išaiš ki nu si elekt
ros va gį, bend ri ja ne tu ri tei sės jo 
baus ti.

Yra skly pų sa vi nin kų, ku rie 
ne sto ja į bend ri ją, ne su da ro su
tar ties dėl bend ro nau do ji mo ob
jek tų, ne mo ka mo kes čių, ta čiau 
nau do ja si bend ra lais ty mo van
dens sis te ma, ki ta inf rast ruk tū
ra. Bend ri ja ne ga li pri vers ti to
kio žmo gaus lai ky tis tei sės ak tų. 
Vie nin te lis ke lias – pa duo ti į teis
mą. Ta čiau no rė da ma tai pa da ry
ti bend ri ja su si dur tų su dau gy be 
sun ku mų, kad ir iš siaiš ki nant to
kio as mens duo me nis, dek la ruo tą 
gy ve na mą ją vie tą.

J.Jan ke vi čius priė jo iš va dą, 
kad toks da ri nys, kaip so di nin kų 
bend ri ja,  yra at gy ve nęs ir ne rei
ka lin gas. Va di na mų jų so dų te ri
to ri jos, jo įsi ti ki ni mu, tu rė tų bū ti 
kaip gy ven vie tės, o bend ro nau
do ji mo ob jek tais tu rė tų rū pin tis 
ad mi nist ra to rius.

„Lep šiš kių“ bend ri ja nu spren
dė ne da ly vau ti jo kiuo se so di nin
kų  su si vie ni ji muo se, nes ke lių 
šim tų li tų dy džio na rio mo kes
tis neat si per ka. „Mus ten ki na pu
sė ti na tvar ka, ku rią su si ku ria me 
pa tys. Prob le mas iš spręs ti pa de
da ne su si vie ni ji mai, o ati tin ka
mas po žiū ris, ži no ji mas, ko no ri“, 
– ti ki no pa šne ko vas.

Pa si bai gė elekt ros va gys tės
2006 m. pa bai go je „Lep šiš kių“ 
so di nin kų bend ri ja iš gar sė jo tuo, 
kad pir mo ji ša ly je per da vė elekt
ros tink lus elekt rą tie kian čiai 
bend ro vei VST. Pi ni gai, ku riuos 
bend ri jos na riai su mo kė jo VST už 
tink lų per da vi mą, jau at si pir ko su 
kau pu.

„Ke le tą žie mų iš mū sų ne bu vo 
va gia ma elekt ra, už ku rią mo kė
da vo me kur kas dau giau, nei rei
kė jo su mo kė ti VST. Šios bend ro
vės meist rų skai čia vi mu, anks čiau 
elekt rą vog da vo maž daug kas tre
čias bend ri jos na rys“, – paaiš ki
no J.Jan ke vi čius. Da bar kiek vie
nas bend ri jos na rys tu ri at ski rą 
elekt ros skai tik lį ir mo ka tik už 
sa vo su nau do tą elekt ros ener gi
ją, o bend ri ja at sa ko tik už elekt
ros įva dą siurb li nė je.

J.Jan ke vi čiaus tei gi mu, lep
šiš kie čiai elekt ros tink lų per da
vi mą ver ti no ki taip nei dau gu
ma ki tų so di nin kų, ne no rin čių 
to da ry ti.

„Ver ti no me tai kaip vers lo 
san do rį, per de ry bas pa sie kė me 
abiem pu sėms nau din gą re zul
ta tą“, – pri dū rė kau nie tis. Pa
sak J.Jan ke vi čiaus, VST jau at li
ko ne ma žai dar bų sa vo lė šo mis, 
ku rie pa čiai so di nin kų bend ri jai 
bū tų kai na vę ge ro kai bran giau. 
Pa vyz džiui, pa kei tė da lį elekt
ros li ni jų, pa sta tė 25 nau jus stul
pus. Nuo to lai ko ne be trūkinėja 
elekt ros tie ki mas, ne be rei kia 
mo kė ti at ly gi ni mo sa vo elekt ri
kui už tink lų prie žiū rą.

J.Jan ke vi čiaus ini cia ty va be
veik 20 km nuo Kau no nu to lu
siuo se Lep šiš kiuo se priei na mas 
ko ky biš kas ir ne bran gus in ter
ne to ry šys. Su si ta rus su ko mer
ci niu tie kė ju, ant van den tie kio 
bokš to bu vo pa sta ty ta an te na, 
so di nin kų bend ri jos na riai prie 
ko ky biš ko be vie lio in ter ne to ga
li pri si jung ti leng va ti nė mis są ly
go mis. Taria ma si ir su ki tu tie
kė ju, kad at si ras tų kon ku ren ci ja.

Rū pi na ma si so dų ap sau ga. 
Prie įva žia vi mo ke lio į gy ven
vie tę pa si tin ka ženk las, kad te
ri to ri ja ste bi ma vaiz do ka me
ro mis. J.Jan ke vi čiaus ti ki ni mu, 
pa sta rai siais me tais stam bių va
gys čių ar ki to kių di de lių nu si
kal ti mų bend ri jo je neį vy ko. Taip 
yra ir ne be pa čių so di nin kų pa
stan gų. Pa sak bend ri jos at sto vo, 
ne rei kė tų nu steb ti, jei vie ti niai,  
pa ma tę ne pa žįs ta mą žmo

gų, tei rau ja si, ką jis čia vei kia.
„Lep šiš kių so dai gar sūs tuo, 

kad į juos ge riau ne kiš ti no sies“, 
–  per spė jo J.Jan ke vi čius.

Pirmiausia – su si pa ži no
Apie 6,5 tūkst. skly pų tu rin čio je 
Klai pė dos ra jo no so dų bend ri
jo je „Di tu va“ be maž prieš dve
jus me tus įsi kū ręs Jo nas Bal to
kas, pats ne si ti kė da mas, ta po 
žmo gu mi, ėmu siu bur ti gy ven
to jų ir so di nin kų bend ruo me
nę. Tam jis pa si tel kė šiuo lai ki nę 

ry šio ir bend ra vi mo prie mo nę – 
in ter ne tą.

„Ma no tiks las bu vo tie siog su
kur ti in ter ne to pus la pį. Ką nors 
glo ba laus ne si ti kė jau nu veik ti, 
– kuk li no si in ter ne ti nių sve tai
nių kū rė jas. – Taip jau išė jo, kad 
ir pa ts ta pau ak ty viu bend ruo me
nės na riu.“

Paš ne ko vas pri si pa ži no, kad 
im tis to kios ini cia ty vos pa ska
ti no ne tik in for ma ci jos sty gius 

apie „Di tu vą“, bet ir no ras su ras
ti bend ra min čių, pa si da ly ti vi
siems di tu viš kiams ak tua lio mis 
pro ble mo mis.

„Di tu va“ – vie na di džiau
sių so di nin kų bend ri jų Lie tu vo
je, tik ras skruz dė ly nas, kai my nas 
kai my no ne pa žįs ta. Ga li ma sa
ky ti, kad su si bū rė gru pė ak ty vių 
žmo nių, ku rie spren džia įvai rias 
pro ble mas, da li ja si idė jo mis“, – 
pa sa ko jo J.Bal to kas.

Di tu viš kio su kur ta me in ter ne
to tink la la py je sbdi tu va.lt ga li ma 
ras ti įvai rios nau din gos in for ma
ci jos. Pa vyz džiui, vi suo me ni nio 
trans por to, va žiuo jan čio į „Di
tu vos“ so dus, gra fi kus, so di nin
kams ak tua lius kon tak tus, ži nias, 
apie pla nuo ja mus at lik ti re mon to 
dar bus, šau kia mus su si rin ki mus, 
įvai rius mo kes čius, nau jau sius 
tei sės ak tus ir ki tas ak tua li jas.

„Pa ta ri mų, kaip au gin ti dar žo
ves ar pri žiū rė ti so dą, nė ra, nes iš 
ma nęs la bai pra stas so di nin kas. 
Ta čiau daug rū pi mų da ly kų žmo
nės iš siaiš ki na per fo ru mą, dis ku
tuo da mi“, – džiau gė si J.Bal to kas.

Drau ge šven tė Jo ni nes
Ge gu žės pra džio je star ta vu
sį tink la la pį per die ną ap lan ko 
80–90 uni ka lių lan ky to jų. Paš
ne ko vo ma ny mu, var gu ar to kiu 
lan ko mu mu ga lė tų pa si gir ti ki
ti pa na šaus po bū džio in ter ne to 
pus la piai.

„Ži no ma, to kio su si do mė ji
mo, ko kio ti kė jau si, ne su lau kiau, 
bet tai su pran ta ma – ne vi si tu ri 
ga li my bę nau do tis in ter ne tu“, – 
svars tė di tu viš kis.

Su žmo na ir dviem at ža lo
mis „Di tu vos“ so duo se gy ve nan
tis vy ras pri pa ži no, kad ant rą ja 
Klai pė da ti tu luo ja mo je so dininkų 
bend ri jo je ap stu pro ble mų, pra
de dant šiukš ly nais ir bai giant inf
rast ruk tū ros da ly kais, ne vi sas jas 
įma no ma iš spręs ti pa čių di tu viš
kių jė go mis. Ta čiau ak ty vi bend
ruo me nė – ne men ka pa spir tis so
dų bend ri jos pir mi nin kui.

Di tu viš kiai ne se niai įvei kė juos 
var gi nu sią pro ble mą. Mat kiek
vie ną sa vait ga lį, kai čia vyks
ta tur gūs, no rin tie siems pa siek
ti sa vo so dą tek da vo gaiš ti lai ką 
au to mo bi lių spūs ty se. Mat at
vyks tan tie ji į tur gų au to mo bi lius 
sta ty da vo ša li ke lė je.

„Pap ras čiau siai bu vo neišsp
ręs ta au to mo bi lių sto vė ji mo 
pro ble ma. Ak ty vūs gy ven to jai 
iš kė lė ją ir užašt ri no. Iš ties ji ka
da nors bū tų bu vu si iš spręs ta, 
ta čiau mes šį rei ka lą tie siog pa
spar ti no me“, – sa kė J.Bal to kas. 
Tur gaus lan ky to jams bu vo su
ras ta ki ta vie ta, kur jie ga li pa
lik ti au to mo bi lius.

Ne men kas pa ties Jo no nuo pel
nas, kad po dau ge lio me tų „Di tu
vos“ so di nin kų bend ri jo je bu vo 
at gai vin ta Jo ni nių šven tė. Paš
ne ko vas pri si mi nė, kad ren gi nio 
links my bės su bū rė ne vie ną šim
tą žmo nių.

„Dau ge lis gal būt pa sa kys, kad 
ne la bai kas pa si kei tė at si ra dus 
in ter ne to tink la la piui, ta čiau in
for ma vi mo, ypač po zi ty vaus po
žiū rio for ma vi mo į so dus pra sme 
tik rai pa si stū mė jo me į prie kį. Aš 
pa ts, kaip ak ty vus gy ven to jas, esu 
suin te re suo tas, kad ma no ap lin
ka ne bū tų sie ja ma su aso cia liais 
žmo nė mis, kad ma no kai my nys tė 
bū tų sau gi“, – sa kė J.Bal to kas.

Gyvenvietėmisvirstantyssodaišaukiasicivilizacijos

Sau gu mas:  � „Lep šiš kių“ so di nin kų bend ri jo je pa ša lie čius ste bi ne tik vaiz
do ka me ros, bet ir jos gy ven to jai.     Ve re tos Ru pei kai tės nuo tr.

Formulė:  � „Pramonės darbuotojų“ bendrijos pirmininkas G.Gruodis sugeba su
kaupti solidų pinigų fondą infrastruktūrai plėtoti.         Min dau go Ažu ši lio nuo tr.

Išsprendė:  � dėl paliktų turgaus lankytojų automobilių anksčiau dituviečiai 
negalėdavo laisvai pravažiuoti.       Nerijaus Jankausko nuotr.

Prob le mas iš spręs ti pa
de da ne su si vie ni ji mai,  
o ati tin ka mas po žiū ris, 
ži no ji mas, ko no ri.

Juras Jankevičius:

“ Ei di gin tas Ger ma na vi čius

LiE Tu Vos so di NiN kų bENd Ri Jų 
Aso ciA ci Jos PiR Mi NiN kAs

So di nin kų bend ri jos ga li gau ti Es 
pa ra mą inf rast ruk tū rai plėt roti? 
Teo riš kai ga li, ta čiau pa na šiai, 

kaip Eg lei žal čių ka ra lie nei – rei kia su
ne šio ti ge le ži nes klum pes. Nė vie na 
so di nin kų bend ri ja, nors jos sta tu sas 
nuo praė ju sių me tų pa bai gos jau pri
lygs ta gy ven vie tei, dar nė ra ga vu si Es 
pa ra mos. so di nin kai da bar yra ly gia
tei siai ra jo no ar ba mies to gy ven to jai. 
Lė šas pa gal pro gra mą „Leader+“ so
di nin kams ga li skir ti Ap lin kos ir Že mės 
ūkio mi nis te ri jos, ta čiau ini cia ty vą tu ri 
ro dy ti sa vi val dy bės. už inf rast ruk tū ros 
plėt rą teo riš kai žmo nėms mo kė ti ne
rei kė tų, nes sa vo įna šą tu rė tų įneš ti sa
vi val dy bė. Ji ir tu rė tų siū ly ti, kaip ku rio
je so dų bend ri jo je ge rin ti inf rast ruk tū
rą. iki šiol sa vi val dy bės pa dė ti so di nin
kams no ro ne pa ro dė. siū ly tas va rian
tas, kad sa vi val dy bės in dė lį pa deng tų 
pa tys so di nin kai, pri ta ri mo ne su lau kė. 
ko ją esą ki ša tai, kad so dininkų bend
ri jos ne tu ri de ta lių jų pla nų. ki ta inf
rast ruk tū ros plėt ros pro ble ma yra ta, 
kad bend ri jo se yra sa va va liš kai su siau
rin ti ke liai. No rint įves ti bend ras ko mu
ni ka ci jas, kil tų sun ku mų. Apsk ri tai šiuo 
me tu so dų val dy mo struk tū roms gre
sia griū tis, nes dir ban tiems pen si nin
kams pen si ją no ri ma su ma žin ti pu
siau. dau ge lis so dininkų bend ri jų  pir
mi nin kų yra pen si nin kai, už dir ban
tys sim bo liš kai. dir ban tys jau nes ni as
me nys to kio dar bo im tis už men ką už
mo kes tį ne no rės, o so dininkų bend ri
jų įsta ty me pa sa ky ta, kad jai ga li va
do vau ti tik bend ri jos na rys. bend ri jo se, 
ku rios sa vo elekt ros tink lų nė ra per da
vu sios ją tie kian čioms įmo nėms, ne
be bus kas ga lė tų su rink ti iš gy ven to jų 
pi ni gus už su nau do tą elekt ros ener gi
ją. kils skan da las. so di nin kų bend ri jos 
gal būt no rė tų ofi cia liai tap ti gy ven vie
tė mis, bet kol kas jos tuo ne suin te re
suo tos, nes pa di dė tų mo kes čiai. so do 
skly po sa vi nin kas gal ir mo kė tų juos, 
jei bū tų tik ras, kad šie pi ni gai bus pa
nau do ja mi inf rast ruk tū rai plė to ti. Ta
čiau da bar ti nių gy ven vie čių si tua ci ja – 
ir gi nėra pa vyz di nė. 



dir bęs TVF vyk do mo jo 
di rek to riaus pa ta rė ju.

Gąs di na san kci jo mis
Fi nan sų mi nis te ri ja ir to liau kar
to ja, kad kol ga li me gau ti pi ni gų 
tarp tau ti nė se rin ko se, nė ra bū
ti ny bės sko lin tis iš TVF. Ko ge
ro, Vy riau sy bės vy rų au sy se dar 
skam ba se niau iš sa ky ta Pre zi den
tės Da lios Gry baus kai tės nuo mo
nė, kad krei pi ma sis į TVF pa ro dy
tų po li ti nę im po ten ci ją.

Kaip nu ro do mi nis te ri jos at
sto vai, TVF nė ra pri va ti fi nan sų 
įstai ga, ku ri sko li na to mis pa čio
mis są ly go mis kaip pri va tus kre
di to rius, tik ma žo mis pa lū ka no
mis. Esą fon das sko li na tik ta da, 
kai ša lis su si du ria su mo kė ji mo 
ba lan so kri ze ir ne be ga li pa si sko
lin ti tarp tau ti nė se fi nan sų rin ko
se. Be to, Lie tu va ne vi sa da sko
li na si taip bran giai, pa vyz džiui, 
šių me tų ko vą Eu ro pos in ves ti ci
jų ban ko 1,1 mlrd. li tų dy džio pa
sko la su teik ta už 4 pro c. me ti nių 
pa lū ka nų.

„Lie tu va dar at ro do ga na pa
ti ki ma, to dėl pi ni gų ga li me gau
ti tarp tau ti nė se rin ko se. Tai gi nė
ra bū ti ny bės sko lin tis iš TVF. Tai 
bū tų jau pa sku ti nė ga li my bė. No
riu pri min ti, ko kias žiau rias są
ly gas TVF pa dik ta vo Lat vi jai: ten 
mo ky to jų at ly gi ni mai su ma žė
jo apie tris kar tus, kar po mos be
ne vi sos įma no mos iš lai dos: pen
si jos, iš mo kos, pa šal pos“, – prie
žas tis, ko dėl iki šiol ven gia ma TVF 
pa gal bos, kar to jo Fi nan sų mi nis
te ri jos Vie šų jų ry šių sky riaus ve
dė jas Vy tau tas Len ku tis.

Ta čiau var gu ar ga li me pa si gir
ti tuo, kad pas mus yra daug ge
riau ne gu ša ly je kai my nė je: mo
kes čiai di dė ja, ta čiau sky lė biu
dže te vis tiek pla tė ja, Vy riau sy bė 
nie kaip ne si ryž ta la biau ma žin ti 
iš mo kų, o sko lų naš ta au ga mil ži
niš ku tem pu.

„Nuo la ti niams biu dže to kar
py mams ir ban dy mams ran kio ti 
tru pi nius ne si ma to pa bai gos ir tai 
ima at ro dy ti ne so li džiai“, – pa dė
tį api bend ri no S.Kro pas.

Už sis py rę ir neiš min tin gi
Val džios no ras tvar ky tis pa čiai 
at ro do lyg ir pa tei si na mas, ta čiau 
vi sai ne ra cio na lus da bar ti nė mis 

ap lin ky bė mis. „Man ir gi ne sup
ran ta ma to kia lai ky se na. Ne kar
tą sa kiau: ne po li ti zuo ki me ši to 
klau si mo. TVF pa ra ma yra vi siš
kai svars ty ti nas da ly kas, o jo nei
gi mas pro ble mos neišsp ren džia, 
tik ją dar la biau komp li kuo ja“, – 
tei gė SEB ban ko pre zi den to pa ta
rė jas Gi ta nas Nau sė da.

S.Kro po nuo mo ne, tarp ša lies 
po li ti kų su si for ma vu si ne paaiš
ki na ma fon do fo bi ja: „Ma no ma, 
kad iš TVF sko li na si vi siš ki ne
vy kė liai. Bet juk il gai nau do jo mės 
fon do pro gra mo mis ir nie kas ne
va di no ne vy kė liais, o rin kos ne
trak tuo da vo mū sų blo giau ne gu 
ki tų ša lių“, – sa kė jis.

Anot G.Nau sė dos, dėl sko li
ni mo si iš TVF ga li kil ti tik vie
nas klau si mas: ar fon das iš Lie tu
vos Vy riau sy bės iš tie sų rei ka lau
tų lai ky tis daug griež tes nių tau
py mo prie mo nių ne gu tos, ku
rios įgy ven di na mos da bar? „Jei gu 
ne, nė ra ko purkš tau ti ir spy rio tis. 

Juk tai leis tų pi giau pa si sko lin ti ir 
iš es mės vyk dy ti to kią pa čią po li
ti ką kaip da bar. Jei gu bū tų rei ka
lau ja ma mums ne priim ti nų da ly
kų, ga lė tu me šį va rian tą pa si lik
ti kaip pa sku ti nę al ter na ty vą. Vis 
dėl to, kiek man ži no ma, rei ka lau
ti itin žiau rių da ly kų ir kenk ti ša
liai jie ne suin te re suo ti“, – svars tė 
G.Nau sė da.

Be je, lie pos pa bai go je pa si ro
džius itin pra stiems eko no mi kos 
ro dik liams, kai bend ra sis vi daus 
pro duk tas kri to 22,4 pro c., už sie
nio eks per tai vis gar siau kal ba, jog 
be TVF pa gal bos Lie tu vai iš si vers
ti ne pa vyks. O Fi nan sų mi nis te ri ja 
biu dže to pro ble mas ke ti na spręs
ti iš leis da ma dar vie ną ob li ga ci jų 
emi si ją eu rais.

Pa gal ba – ne pa smer ki mas
Dar vie nas po li ti kų kar to ja mas 
ar gu men tas prieš TVF pa gal bą 
yra tai, kad su lau kus jos ne be lie
ka ga li my bių sko lin tis iš ki tur. Ta
čiau eks per tų nuo mo ne, TVF pa
gal ba da bar ti niu me tu ga lė tų tu
rė ti net tei gia mos įta kos.

„Šiuo me tu Lie tu vos įvaiz dis ir 
taip la bai ne koks, o ne si sko li ni mas 
iš fon do vei kia prieš mus, nes in

ten sy viai dis ku tuo ja ma apie va
liu tos de val va ci ją. Ti kė ti na, kad 
ži nia, jog Lie tu va kon sul tuo ja si 
su TVF, ra mi na mai veik tų ka pi ta
lo rin kas ir pri va čius in ves tuo to
jus“, – tei gė G.Nau sė da.

S.Kro po nuo mo ne, jei gu Lie tu va 
į TVF bū tų krei pu sis prieš pus me tį 
ar net me tus, šian dien ša lies ri zi ka 
bū tų ver ti na ma ge ro kai san tū riau.

Tai, kad su lau kus pa gal bos iš 
TVF ne be lie ka ga li my bių pa si
sko lin ti iš ki tur, pa nei gia ir Veng
ri jos pa vyz dys. Šią ša lį nuo bank
ro to praė ju sių me tų pa bai go je iš
gel bė jo TVF pa gal ba. Šių me tų lie
pą Veng ri jos val džia sėk min gai iš
pla ti no 1 mlrd. eu rų ver tės ob li ga
ci jų emi si ją, ku rios me ti nės pa lū
ka nos sie kė 6,79 pro c.

Per šių me tų pir mą pus me tį Lie
tu vos im por to apim tis ma žė jo 
grei čiau ne gu eks por to. Sta tis
ti kos de par ta men tas pa skel bė, 
kad eks por tas per pir mą pus
metį sumažėjo 31, o im por tas – 
43,5 pro c., pa ly gin ti su tuo pa
čiu praė ju sių me tų lai ko tar piu.

Lie tu vos eks por tas šių me tų 
pir mą pus me tį sie kė 18,955 mlrd. 
li tų, im por tas – 21,225 mlrd. li tų, 
to dėl už sie nio pre ky bos ba lan sas 
vis dar nei gia mas, jo de fi ci tas sie
kė 2,27 mlrd. li tų. Tie sa, ly gi na
mu lai ko tar piu už sie nio pre ky bos 
de fi ci tas su ma žė jo net 77,5 pro c. 
Nes kai čiuo jant mi ne ra li nių pro

duk tų, eks por tas per me tus kri to 
26,8 pro c., im por tas – 44,3 pro c.  
Vien lie tu viš kos kil mės pre kių 
eks por tas su ma žė jo 32,2 pro c., o 
at me tus mi ne ra li nių pro duk tų – 
26 pro c.

Be je, bir že lio mė ne sį, pa ly gin
ti su ge gu že, eks por tas pa di dė jo 
11,3 pro c., o im por tas išau go 1 pro c. 
Nes kai čiuo jant mi ne ra li nių pro
duk tų, eks por tas per mė ne sį pa di
dė jo 5,7 pro c., im por tas – 4,9 pro c.

Anot sta tis ti kų, eks por to ma
žė ji mui pir mą pus me tį įta kos tu
rė jo 43,6 pro c. smu kęs ap do ro tų 
naf tos aly vų ir aly vų, gau tų iš bi
tu mi nių mi ne ra lų, 43 pro c. – ant

že mi nio trans por to prie mo nių,  
43 pro c. – trą šų, 45,3 pro c. – elekt
ros ma ši nų ir įran gos eks por tas.

Im por to ma žė ji mą lė mė 45,3 
pro c. su men kęs naf tos, 73,9 pro c. 
– ant že mi nio trans por to prie mo
nių, 52 pro c. – ka ti lų, ma ši nų ir 
me cha ni nių įren gi nių im por tas.

Sta tis ti kos de par ta men to duo
me ni mis, per še šis šių me tų mė
ne sius svar biau sios Lie tu vos eks
por to par tne rės bu vo Ru si ja (12,4 
pro c.), Lat vi ja (10,1 pro c.), Vo kie
ti ja (9,3 pro c.), Es ti ja (7 pro c.), im
por to – Ru si ja (30,7 pro c.), Vo kie
ti ja (11,4 pro c.), Len ki ja (9,9 pro c.) 
ir Lat vi ja (6,2 pro c.).

ES na rėms šie met te ko 64,6 
pro c., o Nep rik lau so mų vals ty bių 
san drau gos (NVS) ša lims – 22,3 
pro c. Lie tu vos eks por to. Im por
tas iš ES ša lių su da rė 58,2 pro c., o 
iš NVS ša lių – 33,3 pro c. vi so Lie
tu vos im por to.

Pa sak sta tis ti kų, di džiau sią 
Lie tu vos eks por to da lį šie met su
da rė mi ne ra li niai pro duk tai (21,1 
pro c.), che mi jos pra mo nės ir jai 
gi mi nin gų pra mo nės ša kų pro
duk ci ja (10,2 pro c.), ma ši nos ir 
me cha ni niai įren gi niai, elekt ros 
įran ga (9,3 pro c.).

BNS inf.

Beprotiška garbės kaina

Brangu:  � Vyriausybei skolintis iš privačių kreditorių yra gerokai brangiau negu iš tarptautinių institucijų. Tomo Urbelionio (BFL) nuo tr.

Kiek kainuos sko los?

Lie tu vos iš pla ti nta ob li ga ci jų 
emi si ja (eurais)

Lat vi jai su teik ta TVF pa sko la (eurais)

500 mln.  

234,4 mln. 

600 mln.  

53 mln. 

– paskola – palūkanos

Lie tu vos sko los

Per pir mą 2009 m. pus me tį Fi nan sų mi nis te ri ja iš vi so yra pa si sko li nu si per 6,7 
mlrd. li tų. Fi nan sų mi nist rė Ing ri da Ši mo ny tė yra pri pa ži nu si, kad ša lies sko li ni
mo si po rei kiai ir to liau iš liks pa na šūs, to dėl iki me tų pa bai gos sko los grei čiau
siai per kops 10 mlrd. li tų.

Vi sa cent ri nės val džios sko la šių me tų vi du ry je su da rė be veik 21 mlrd. li tų ir sie
kė 20,9 pro c. pro gno zuo ja mo šių me čio ša lies BVP.

Vi daus fi nan sų sek to riui cent ri nės val džios sek to rius bu vo sko lin gas 5,531 mlrd. 
li tų, ne fi nan si niam sek to riui – 507,2 mln. li tų, ki tiems kre di to riams – na mų 
ūkiams ir pel no ne sie kian čioms ins ti tu ci joms – 727,2 mln. li tų. Cent ri nės val
džios sek to rius už sie nio ban kams ir ki toms fi nan si nėms ins ti tu ci joms bu vo sko
lin gas 12,75 mlrd. li tų, tarp tau ti nėms or ga ni za ci joms – 1,466 mlrd. li tų.

Skolų palyginimas

Pas ko los dy dis Pa lū ka nos Me ti nės palūkanos Vi sas pa lū ka nų dy dis

Lat vi jai su teik ta TVF pa sko la  
600 mln. eu rų 2,23 pro c. 13,8 mln. eu rų 53 mln. eu rų

Lie tu vos iš pla ti nta ob li ga ci jų emi si ja  
500 mln. eu rų 9,375 pro c. 46,8 mln. eu rų 234,4 mln. eu rų

  1p.

Im por tas smu ko grei čiau už eks por tą € Valiutų kursai
Pir ma die nis 2009 08 10

VaLiuTa kiekis sanTykis

Aust ra li jos do le ris AUD 1 2,0166

Bal ta ru si jos rub lių BYR 1000 0,8554

Če ki jos kro nų CZK 10 1,3312

Da ni jos kro nų DKK 10 4,6374

DB sva ras ster lin gų GBP 1 4,0272

Es ti jos kro nų EEK 10 2,2067

Eu ras EUR 1 3,4528

Ja po ni jos je nų JPY 100 2,5207

JAV do le ris USD 1 2,4037

Ki ni jos jua nių CNY 10 3,5177

Lat vi jos la tas LVL 1 4,9145

Len ki jos zlo tų PLN 10 8,2931

Nor ve gi jos kro nų NOK 10 3,9688

Ru si jos rub lių RUB 100 7,6039

Šve di jos kro nų SEK 10 3,3604

Švei ca ri jos fran kas CHF 1 2,2568

Tur ki jos li ra TRY 1 1,6225

Uk rai nos gri vi nų UAH 10 2,9793

Va di na si, nors skai čiuo
ja mas kiek vie nas biu dže
to li tas, pi ni gų di de lėms 
pa lū ka noms ne gai li ma.
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Net ir pa ty rę ty rė jai ne
ga li su vok ti, kaip ga lė jo 
at si tik ti, kad gied rą die ną 
su si dū rė du or lai viai. Virš 
Had so no upės šeš ta die nį 
įvy ku si ka tast ro fa nu si ne
šė 9 žmo nių gy vy bę.

Nuk ri to kaip ak muo
Ava ri ja įvy ko tarp Nau jo jo Džer sio 
Ho bo ke no ir Niu jor ko Man ha ta no 
ra jo nų. In ci den to, ku ris įvy ko ne
tru kus po vi dur die nio (19 val. Lie
tu vos lai ku), karš tą va sa ros die ną, 
liu di nin kais ta po daug žmo nių. 
Gat vė se prie upės bu vo pil na vie
tos gy ven to jų ir tu ris tų.

Sraig tas par nis „Eu ro cop ter  
AS350“, ku riuo skri do pen ki ita
lų tu ris tai ir pi lo tas, su si dū rė 
su vien mo to riu lėk tu vu „Pi per 
PA32“, ku riuo skri do du ke lei viai, 
tarp jų – vie nas vai kas, ir pi lo tas.

„Sraig tas par nis kri to į van de nį 
kaip ak muo, – te le vi zi jai NY1 pa sa
ko jo vie na mo te ris. – Ma čiau me
ta lo ga ba lą, ma čiau sraig tas par nį, 
tas sraig tas par nis nu kri to, ir vis kas. 

Ne gir dė jau jo kio triukš mo, ne ma
čiau jo kių dū mų ar ug nies.“

Ste buk lo ne si ti ki
„Išt rauk tos trys au kos“, – vė lai 
šeš ta die nį per spau dos kon fe ren ci ją 
sa kė Na cio na li nės trans por to sau
gu mo ta ry bos va do vė Deb bie Hers
man. Ji pa brė žė, kad nak tį paieš kos 
ope ra ci ja bu vo nu trauk ta.

Ži niask lai da pra ne šė, kad praė
jus ke lioms va lan doms po ava
ri jos iš upės bu vo iš trauk ti dvie
jų suau gu sių jų ir vie no vai ko la
vo nai. D.Hers man sa kė ne ga lin
ti pa tvir tin ti tų tri jų žu vu sių jų ta
pa ty bės ir to, ar jie bu vo sraig ta 
s par ny je, ar lėk tu ve.

Anks čiau šeš ta die nį Niu jor
ko me ras Mi chae las Bloom ber
gas spau dos kon fe ren ci jo je sa kė, 
jog tai, kas pra si dė jo kaip gel bė ji
mo ope ra ci ja, ne tru kus vir to la vo
nų paieš kos ope ra ci ja. Pa sak me
ro, per tą in ci den tą ne bu vo įma
no ma iš gy ven ti. 

Ban dė per spė ti
D.Hers man taip pat nu ro dė, kad 
na rai ap ti ko sraig tas par nio nuo

lau žas ir ieš ko jo lėk tu vo. Jų dar bą 
ap sun ki na sro vė ir pra stas ma to
mu mas gi lu mo je. 

Net ir ra dus vi sus or lai vių frag
men tus, tai ne pa dės ty rė jams iš
siaiš kin ti, ko dėl įvy ko ka tast ro fa. 
Mat to kio ti po or lai viuo se daž
niau siai ne bū na vis ką fik suo jan
čios įran gos, ku ri va di na ma juo
dą ja dė že.

Kol kas pa vy ko nu sta ty ti, kad 
abie jų or lai vių la kū nus bu vo ban
do ma per spė ti. Dis pe če ris bu vo 
pa siun tęs sig na lą, ta čiau at sa ky
mo ne su lau kė.

Virš Had so no upės vi suo met 
skrai do daug or lai vių. La kū nai, 
skrai di nan tys lėk tu vą aukš čiau nei 
300 m, pa tys ga li rink tis skry džio 
aukš tį ir grei tį.

Sau sį skris da mas virš Niu jor
ko su ge do „US Air ways“ lėk tu vas 
„Air bus“, bet jo pi lo tas sėk min
gai nu tū pė ant van dens Had so no 
upė je, prie pat Man ha ta no. Ta da 
nie kas ne žu vo. Abu to lėk tu vo va
rik liai su sto jo su si dū rus su lau ki
nių žą sų pul ku.

BBC, BNS inf.

Mol do vos po li ti nė je are no je – 
pa ki lios nuo tai kos. Ke tu rios 
bu vu sios opo zi ci nės par ti jos 
šeš ta die nį su si bū rė į aljansą ir 
ža da es mi nes re for mas.

Vi suo ti niuo se par la men to rin
ki muo se iš ko vo ju sių 53 man da tus 
iš 101 par ti jų ly de riai pra ne šė apie 
pa siek tą su si ta ri mą. Ko mu nis
tų par ti jai, ku ri tu ri 48 man da tus, 
teks pe rei ti į opo zi ci ją.

Ke tu rių de mok ra ti nių par ti jų 
ly de riai pa reiš kė, kad nau ja sis al
jan sas ke lia sau už da vi nius at kur ti 
tei si nę vals ty bę, įgy ven din ti val

džių at sky ri mo prin ci pą, už tik rin
ti ži niask lai dos ne prik lau so my bę, 
at kur ti teis mų sis te mos ne prik
lau so my bę ir lik vi duo ti Ko mu
nis tų par ti jos vyk dy tos val džios 
uzur pa ci jos pa da ri nius. Val dan
čio ji koa li ci ja taip pat pa reiš kė, 
jog ke ti na su da ry ti ne prik lau so
mą ko mi si ją, į ku rią įei tų ir tarp
tau ti nių eks per tų, tu rė sian čią nu
sta ty ti ba lan džio 8 d. riau šių Ki
ši nio ve pa da ri nius. Be to, al jan
sas „Už eu ro pi nę in teg ra ci ją“ ža
dė jo siek ti li be ra li zuo ti ša lies eko
no mi ką, pa nai kin ti kai ku rių eko

no mi kos ša kų mo no po li ją, ne leis ti 
vals ty bei kiš tis į vers lo veik lą, at
kur ti ir kon so li duo ti san ty kius su 
tarp tau ti nė mis fi nan si nė mis or ga
ni za ci jo mis.

Am bi cin gus val dan čių jų pla nus 
ga li su žlug dy ti ko mu nis tai. Mat 
al jan sas ne tu ri pa kan ka mai bal
sų, kad ga lė tų iš rink ti sa vo kan
di da tą į pre zi den tus. Jei gu de pu
ta tams ne pa vyks pa tvir tin ti pre
zi den to du kar tus, par la men tą vėl 
teks pa leis ti.

BNS inf.

Ira no val džios el ge sys pyk do 
Eu ro pą. Ša ly je su reng tas pa
ro do ma sis teis mo pro ce sas per 
riau šes su lai ky tiems Ira no gy
ven to jams ir už sie nie čiams.

Teis mo pro ce są pa smer kė Lon
do nas ir Pa ry žius, nes bū tent jų 
am ba sa dų dar buo to jai at si dū rė 
tei sia mų jų suo le. Pran cū zi ja dar 
kar tą pa rei ka la vo ne del siant pa
leis ti lie pos pra džio je Ira ne suim
tą jau ną pran cū zę ir dar vie ną ša
lies am ba sa dos dar buo to ją. Clo til
de Reiss su de šim ti mis Ira no opo
zi cio nie rių ir de monst ran tų kal ti
na ma ne ra mu mų kurs ty mu ir mė
gi ni mu nu vers ti val džią.

Pran cū zi jos už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja C.Reiss pa teik tus kal
ti ni mus va di na ne pag rįs tais. Mo

te ris bu vo suim ta Te he ra no oro 
uos te lie pos 1ąją, kai no rė jo pa
lik ti ša lį. Ji pen kis mė ne sius Is fa
ha no uni ver si te te dės tė pran cū
zų kal bą.

Dar vie nas tei sia ma sis – pa grin
di nis bri tų am ba sa dos po li ti kos 
eks per tas Hos sei nas Ras sa mas. Be 
vi siems pa teik tų kal ti ni mų, jis dar 
kal ti na mas šni pi nė ji mu.

Šve di jos, ku ri šiuo me tu pir mi
nin kau ja ES, at sto vai sa ko, jog toks 
Te he ra no el ge sys bus trak tuo ja
mas kaip prie šiš kas vi sai Bend
ri jai, o tai ga li iš šauk ti ati tin ka
mą reak ci ją. Iki šiol ES vi suo met 
užim da vo daug švel nes nę po zi ci ją 
Ira no re ži mo at žvil giu ne gu JAV.

BBC, BNS inf.

Ki ni jos piet ry čiuo se siau čia 
sti chi ja. Val džia dėl tai fū no 
Mo ra ko to, ku ris ša lį pa sie kė 
sek ma die nį, iš piet ry ti nės pa
kran tės eva ka vo be veik mi li jo
ną gy ven to jų.

Nau jie nų agen tū ros „Xin hua“ 
pra ne ši me tei gia ma, kad bu vo 
per kel ta 473,3 tūkst. Dže dzian go 
pro vin ci jos gy ven to jų ir dau giau 
kaip 480 tūkst. gre ti mos Fu dzia
no pro vin ci jos gy ven to jų. Į uos
tus bu vo at šauk ta dau giau kaip  
35 tūkst. lai vų, nes aud ra, ku
ri prieš tai pra slin ko virš Tai va no, 

at ne šė smar kias liū tis ir stip rius 
vė jus. Iman tis at sar gu mo prie mo
nių re gio ne taip pat bu vo už da ry ta 
dalis greit ke lių.

Gel bė to jų ir pa rei gū nų duo me
ni mis, Tai va ne, virš ku rio Mo ra
ko tas pra slin ko šeš ta die nį, vie nas 
žmo gus žu vo ir dar ma žiau siai 29 
din go. Gel bė ti de šim čių tūks tan
čių sa los gy ven to jų, ku riuos nuo 
išo ri nio pa sau lio at kir to di džiau si 
per 50 me tų po tvy niai, sa lo je bu
vo mo bi li zuo ti ka riai. 

BNS inf.

NaujieNos trumpai

Iš žu dė.  � Jor da ni jo je vais ti nin kas na muo se nu žu dė sa vo žmo ną, du 
ma žus sū nus, sun kiai su žei dė sa vo duk rą ir nu si žu dė pa ts. Tra ge di ja, 
anot po li ci jos pa rei gū nų, įvy ko sek ma die nį, šei mos na muo se Ra bi jo
je Ama no va ka ruo se. 

Nuoš liau ža.  � Tri juo se ato kiuo se In di jos kai muo se po že mės nuo šliau
žo mis, ku rias su kė lė smar kios liū tys, žu vo ma žiau siai 43 žmo nės. 

Dre bė ji mas.  � Prie Ry tų Ja po ni jos kran tų sek ma die nį 19.56 val. vie tos 
(13.56 val. Lie tu vos) lai ku įvy ko 7,1 ba lo že mės dre bė ji mas. Jis bu vo jun
ta mas nuo cent ri nių iki šiau ri nių Ja po ni jos ra jo nų, taip pat – ir To ki ju je.

Din go.  � At lan to van de ny ne Por tu ga li jos pa kran tė je pra ras tas ry šys su 
sau sak rū viu „Arc tic Sea“, ku ria me yra įgu la iš Ru si jos. Pa sak pra ne ši
mų, lai vas tu rė jo at plauk ti į Al žy ro Be džai jos uos tą rugp jū čio 4 d., bet 
ži nių apie jį nė ra jau nuo lie pos 28 d.

Spro gi mas.  � Mal jor ko je vėl su sprog din ta bom ba. Pra ne ša ma, jog apie 
pla nuo ja mą te ro ro ak tą Is pa ni jos ži niask lai da bu vo per spė ta iš anks to. 
Apie au kas pra ne ši mų nė ra. At sa ko my bę, kaip ir už praė ju sio mė ne sio 
spro gi mą, pri siė mė bas kų se pa ra tis tų gru puo tė ETA.

UžsitraukėESrūstybę

Pa si ruo ši mas:  � no rė da ma iš veng ti au kų ir nuo sto lių, Ki ni jos val džia, ar ti
nan tis tai fū nui, eva ka vo žmo nes, at šau kė iš jū ros lai vus ir už da rė ke lius. 
 „Reu ters“ nuo tr.

Kinijątalžotaifūnas

Gerivisiems,išskyruskomunistus

Ope ra ci ja:  � gel bė to jai Had so no upė je te beieš ko ka tast ro fos au kų.  AFP nuo tr.

ViršHadsonoupės–
siaubospektaklis
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Do vi lė Ka ma raus kie nė
d.kamarauskiene@diena.lt

Lie tu vos jau nu čių (iki 16 
me tų) rink ti nė šian dien 
pra dės Kau ne vyks tan čio 
Eu ro pos čem pio na to ant
ro jo eta po ko vas. tre ne
ris Da rius Dik čius ti ki si, 
kad vai ki nų jau ne bes
lėgs to kia di de lė įtam pa.

Užg riu vo len kų mil ži nas
Pas ku ti nią sias Eu ro pos čem pio na
to B gru pės rung ty nes su Grai ki ja 
šeš ta die nį lie tu viai lai mė jo 78:71 ir 
už si tik ri no tre čią ją vie tą, ku ri ga
ran ta vo ke lia la pį į ant rą jį eta pą.

Po dvie jų pra lai mė ji mų gru pės 
var žy bo se Lie tu vos krep ši nin kai ir 
jų tre ne riai bu vo už speis ti į kam pą. 
Šeš ta die nio rung ty nė se su Grai ki
ja jiems rei kė jo at sa ky ti į klau si
mą, ar čem pio na to šei mi nin kų ko
man da pa teks į ant rą jį eta pą.

Tre čio ji ne sėk mė lie tu viams 
bū tų lei du si ko vo ti tik dėl 9–12 
vie tų, to dėl nak tis prieš ma čą vi
siems bu vo ne ra mi. O dar ir trau
mos neap len kė – dvi ko vo je su len
kais sun kią ko jos trau mą pa ty rė 
gy nė jas Si mo nas Le kys. Ant liau
no 180 cm ūgio vai ki no po krep šiu 
už griuvo stam baus su dė ji mo 211 
cm ūgio Len ki jos rink ti nės vi du
rio puo lė jas Prze mys la was Kar
nows kis. S.Le kiui Eu ro pos čem
pio na tas jau bai gė si.

Į ko vą su grai kais Lie tu vos 
krep ši nin kai sto jo su si kau pę kaip 
nie ka da ir iš kart pra dė jo dik tuo
ti sa vo są ly gas. Ta čiau neiš ven gė 
sku bė ji mo, ku ris jau daug kar tų 
ki šo ko ją lie tu viams. Tik įgi ję la
biau ap čiuo pia mą per sva rą jie iš
kart pra dė da vo sku bė ti, klys ti ir 
skir tu mas iš tirp da vo.

Vis dėl to le mia mu me tu ko
man da pa ro dė va lią – bū tent tvir
tą žai dė jų cha rak te rį rink ti nės 
vy riau sia sis tre ne ris D.Dik čius 

ir bu vo įvar di jęs kaip vie ną svar
biau sių ko zi rių.

Po kal bis bu vo veiks min gas
Tre ne rio tei gi mu, rung ty nės su 
Grai ki ja vy ko pa gal lie tu viš ką 
sce na ri jų, ko man da vi sas rung

ty nes tu rė jo ini cia ty vą, ta čiau 
psi cho lo gi niai da ly kai, rung
ty nių svar ba ge ro kai ap sun ki no 
Lie tu vos rink ti nės žai di mą. „Ta
čiau žai dė jams tu riu pa dė ko ti už 

ko vin gu mą, ku ris šian dien gel
bė jo sun kiau siais mo men tais“, 
– sa kė D.Dik čius.

Lie tu vos rink ti nės vy riau
sia sis tre ne ris ma no, kad per
ga lė prieš grai kus su grą ži no ko
man dai vi sus ko zi rius į ran kas: 
„Įvei kia mos vi sos ko man dos, 
bet mes pir muo se dvie juo se 
ma čuo se tu rė jo me psi cho lo gi
nių pro ble mų. Įvei kę grai kus, 
ma nau, to kių pro ble mų ne be
tu rė si me.“

Di džiau sio je psi cho lo gi nė je 
duo bė je lie tu viai at si dū rė po ne
pla nuo tos ne sėk mės len kams.

„Po šio pra lai mė ji mo į žai dė
jus bu vo bai su pa žiū rė ti, jie la bai 
skaus min gai iš gy ve no. Bet pa
si kvie tė me po kal bio ke lis krep
ši nin kus, pa si kal bė jo me, įti ki
no me, kad tu ri ves ti ko man dą į 
prie kį, ki taip čem pio na tas mums 
baig sis. Ma če su grai kais jau ma
tė me ki to kią ko man dą“, – at si
du so tre ne ris.

Ko vo da mi su grai kais lie tu viai 
la biau pai sė ko man di nio žai di mo 
nei anks tes nė se rung ty nė se.

Šian dien – su tur kais
Ke tu rios silp niau sios pir mo jo 
eta po ko man dos – Iz rae lis, Grai
ki ja, Če ki ja ir Uk rai na – to liau 
kau sis dėl 9–12 vie tų.

Ant ra ja me Eu ro pos čem pio
na to eta pe Lie tu vos krep ši nin kai 
žais E gru pė je. Mū siš kiai, kaip ir 

A gru pė je žai dę ita lai, pa te ko be 
įskai ti nių taš kų.

Į ket virt fi na lį iš E ir F gru pių 
pa teks po ke tu rias ko man das.

Šian dien Lie tu vos rink ti nė 
kau sis su Tur ki ja, iki šiol lai mė ju
sia vi sas tre jas rung ty nes.

D.Dik čiaus tei gi mu, tur kai – 
vie ni čem pio na to fa vo ri tų: „Tai 
la bai stip ri ko man da, su si žai du si, 
nes kar tu tre ni ruo ja si ant rus me
tus, tu ri stip rią prie ki nę li ni ją. Ta
čiau vi si var žo vai yra įvei kia mi.“

Rinktinė at si tie sė tik už speis ta į kam pą

pa si kvie tė me po kal bio ke lis krep ši nin kus, pa si kal bė jo me, 
įti ki no me, kad tu ri ves ti ko man dą į prie kį.

rungtynės Laikas Vieta
Len ki ja – Ita li ja 15.45 val. a.sa bo nio krep ši nio mo kyk la
Lat vi ja – Kroa ti ja 15.45 val. „Žal gi rio“ tre ni ruo čių cent ras
Lie tu va – Tur ki ja 18 val. a.sa bo nio krep ši nio mo kyk la
Ser bi ja – Is pa ni ja 18 val. „Žal gi rio“ tre ni ruo čių cent ras
Juod kal ni ja – Ru si ja 20.15 val. a.sa bo nio krep ši nio mo kyk la
Vo kie ti ja – Pran cū zi ja 20.15 val. „Žal gi rio“ tre ni ruo čių cent ras

Pir ma die nio varžybų tvar ka raš tis
Eu ro pos jau nu čių krep ši nio 
čem pio na to rung ty nės  
Lie tu va – Tur ki ja šian dien 18 val. 
tie sio giai per TV 6.

TV anonsas

Re zul ta tas
Lie tu va – Grai ki ja 78:71 (22:11, 9:15, 
23:23, 24:22). M.Moc ke vi čius 25, t.Jo gė
la 17 (at ko vo jo 13 ka muo lių, 4 re zul ta ty
vūs per da vi mai), p.se maš ka 13 (6 re zul ta
ty vūs per da vi mai), r.Nar ke vi čius 11/a.De
li geor gis 27, G.pa pa deas 12.

Re zul ta tas
A gru pė:  
Ita li ja – Juod kal ni ja 74:80,  
Iz rae lis – tur ki ja 71:93.
B gru pė:  
ru si ja – Len ki ja 93:71.
C gru pė:  
Če ki ja – Is pa ni ja 66:80,  
Kroa ti ja – Vo kie ti ja 77:40.
D gru pė:  
pran cū zi ja – Uk rai na 81:40,  
Lat vi ja – ser bi ja 85:75.

Europos jaunučių čempionato rezultatai portale www.vilniausdiena.lt

Po ciū nų ae rod ro me šeš ta
die nį pa si bai gu sia me Eu ro
pos sklan dy mo čem pio na
te si dab ro me da lius dvi vie čių 
sklan dy tu vų kla sė je iš ko vo
jo Vy tau to Sa bec kio ir Vik to ro 
Kuk či kai čio eki pa žas.

Lie tu vos due tas su rin ko 11519 
taš kų ir per try li ka var žy bų die nų 
vos 307 taš kais nu si lei do nu ga lė
to jais ta pu siems Len ki jos sklan
dy to jams Ja nus zui Cent kai ir Ma
re kui Szums kiui.

Bron zą dvi vie čių sklan dy tu
vų kla sė je iš ko vo jo Šve di jos šei ma 
Ron ny‘s ir Gu nil la Lin del lai (11128 
tšk.), o ket vir to jo je po zi ci jo je li ko 

lie tu viai Gin tau tas But no ris ir Vy
tau tas Ra si ma vi čius (10898 tšk.).

Penk tą vie tą šio je kla sė je tarp 
15os da ly vių užė mė Gin ta ro Dre
vins ko ir Li no Miež laiš kio (10732 
tšk.) due tas, lai mė jęs šeš ta die nį 
vy ku sio try lik to jo eta po var žy bas.

Stan dar ti nė je kla sė je šeš ta die
nį ge riau siai se kė si Da riui Liau
gau dui, pa sau li nė je sklan dy tu vų 
kla sė je pir ma vo pran cū zas Je re
mie‘s Ba da roux‘as, o klu bi nė
je kla sė je – jo ko man dos drau gas 
Chris tia nas Mal lic kas.

Eu ro pos čem pio nu pa sau li nė
je kla sė je ta po len kas Jedr ze jus 
Sklo dows kis, klu bi nė je kla sė je 

– olan das Re ne de Dreu, o stan
dar ti nė je kla sė je – vo kie tis Ma rio 
Kiess lin gas.

Klu bi nė je kla sė je Vla das Mo
tu za užė mė penk tą vie tą, o jo ko
man dos drau gas Kęs tu tis Mi
liū nas to je pa čio je kla sė je li ko 
ke tu rio lik tas.

Stan dar ti nė je kla sė je ga lu ti
nė je įskai to je Da rius Liau gau das 
užė mė de šim tą ją vie tą, o Min
dau gas Ža liu kas – de vy nio lik tą ją.

Pa sau li nė je sklan dy tu vų kla sė
je Do na tas Po vi lio nis čem pio na
tą už bai gė šeš tas, o jo ko man dos 
drau gai Ro mual das Kon tei kis ir 
Kęs tu tis Jurkš tas užė mė ati tin ka

mai aš tun tą ją ir de vin tą ją vie tas.
Dau gia die nių oro lenk ty nių 

ei gą ste bė ję Tarp tau ti nės ae ro
nau ti kos fe de ra ci jos (FAI) pa
rei gū nai tei gia ne pri si me nan tys 

at ve jo, kad Eu ro pos sklan dy mo 
čem pio na te bū tų pa vy kę su
reng ti net try li ka eta pų.

BNs inf.

Sklan dy to jams – Eu ro pos 
čem pio na to si dab ro me da liai

Sėk mė:  � Eu ro pos sklan dy mo čem pio na te si dab ro me da lius iš ko vo jo V.sa bec
kio ir V.Kuk či kai čio eki pa žas.    Lie tu vos sklan dy mo fe de ra ci jos nuo tr.

Ne su lai ko mas:  � rung ty nė se su grai kais Lie tu vos ko man dos ata kų ly de ris bu vo M.Moc ke vi čius (su ka muo liu). 
                  an ta no sla vins ko nuo tr.

Komanda perg. pral.

1. ru si ja 2 0
2. tur ki ja 2 0
3. Juod kal ni ja 1 1
4. Len ki ja 1 1
5. Lie tu va 0 2
6. Ita li ja 0 2

E gru pė*

Komanda perg. pral.

1. Is pa ni ja 2 0
2. pran cū zi ja 2 0
3. Kroa ti ja 1 1
4. Lat vi ja 1 1
5. ser bi ja 0 2
6. Vo kie ti ja 0 2

F gru pė

* ant ro jo eta po len te lė se ra šo mos  
tik įskai ti nės per ga lės.



Paslaugos

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

 347058

TRYS VIENAME = 30,0 Lt/kv. m. Tinkavimas, 
glaistymas, dažymas. www.cesada.lt,  
tel. 8 620 52 817.

 415177

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

 298728

Transporto
Lietuva–Anglija. Vežame keleivius, siuntinius, 
krovinukus, taikome perkraustymo paslau-
gas. Tel. 8 650 98 881, +447703740151.

 387548

Nebrangios krovinių pervežimo paslaugos 
Lietuvoje. Krovikų paslaugos. Kvalifikuotas 
baldų surinkimas (nebrangiai). Kreptis tel. 
8 699 67 780.

 432893

Siuntiniai ir kroviniai. Airija–Lietuva–Airija. 
Patirtis. Tel. 353 857 055 100; 8 686 81 
182. www.mvtransport.lt.

 427639

Sveikatos ir grožio
Masažuotoja atlieka viso kūno atpalaiduo-
jantį masažą. Leiskite sau atspalaiduoti! 
Vilnius, tel. 8 653 95 456.

 405245

Kitos

Patalpų apsaugos ir stebėjimo sistemos. 
Tel. 8 650 77 470. www.samperna.lt.

 423501

Parduoda

Nekilnojamąjį turtą
10 a Vilniaus rajone, Ukmergės pl. (namų val-
da, 17 km nuo Vilniaus). Tel. 8 699 41 388.

 428537

Dėmesio! NAMŲ VALDA prie Vilniaus nuo 
3 000 Lt/a + PVM! (10–15 arų). Ukmergės 
plente, 18 km. Ribojasi su mišku. www.
duksta.com. Tel. 8 614 00 903.

 426319

Visiškai įrengtą gyvenamąjį namą Gargž-
duose (2006 m., 196 kv. m, 2 aukštai, vi-
sos komunikacijos, asfaltas, 12 a sklypas). 
Tel. 8 673 92 926.

 417285

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

090715

Perka

Antrinių žaliavų supirkimas (Liudvinavo 
g. 2A, Vilnius). Popierius – popierius, 
kartonas, lakraščiai, žurnalai, knygos. 
Plastikas – polietileno plėvelė, plastiki-
niai maišai, PET buteliai. Stiklas – įvai-
ri stiklo tara (buteliai, stiklainiai). Tel.  
(8 5) 232 6528, 8 614 25 648.

 431118

Nuomoja

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

090516

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.

090810

Išsinuomoja

Išsinuomotume patalpas prekiauti baldais 
Vilniuje. Pageidaujamas plotas nuo 300 
iki 500 kv. m. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
8 699 66 800.

 432901

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!

 427160

Vilniaus „Akiračio“ suaugusiųjų vidurinė 
mokykla kviečia mokytis asmenis (nuo 18 
metų), kurių rusų kalba yra gimtoji, ir įsigy-
ti bendrąjį vidurinį išsilavinimą lanksčiu gra-
fiku, įvairiomis formomis ir būdais. Informa-
cija tel. (8 5) 213 5371, Algirdo g. 23/6.

 430168

Įvairūs

Teismo informacija
Vilniaus m. 1-ajame apylinkės teisme (Laisvės 
pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-14123-
129-2009 pagal ieškovo UAB „General Finan-
cing“ ieškinį atsakovui Maksim Mitelštet dėl 
skolos išieškojimo. Ne vėliau kaip per 14 die-
nų nuo šio paskelbimo spaudoje dienos atsa-
kovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieš-
kinį, atitinkantį LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. rei-
kalavimus. Per nustatytą terminą atsakovui 
be pateisinamos priežasties nepateikus atsi-
liepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieš-
kovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

 432435

Pamesta
Diplomą Nr. 524045, išduotą 1989 m. 55 
profesinės technikos mokyklos mokiniui 
Vytautui Puišai, laikyti negaliojančiu.

 432608

Kita
Informacija apie UAB „Goblinada“ netinka-
mų naudoti transporto priemonių ardymo 
atrankos išvados dėl poveikio aplinkai verti-
nimo. Planuojamos ūkinės veiklos užsako-
vas – UAB „Goblinada“ (Minsko pl. 33, Vil-
nius, tel. 8 671 66 220). Planuojamos ūkinės 
veiklos pavadinimas – netinkamų naudoti 
transporto priemonių ardymas. Planuojamos 
ūkinės veiklos vieta – Minsko pl. 33, Vilnius. 
Atsakingos institucijos Vilniaus regiono aplin-
kos apsaugos departamento priimta atran-
kos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas. Su informacija apie planuoja-
mą ūkinę veiklą galima susipažinti UAB „Go-
blinada“ (Minsko pl. 33, Vilnius, tel. 8 671 66 
220). Teikti motyvuotus pasiūlymus ir susi-
pažinti su atrankos išvada ir atrankos doku-
mentais galima UAB „Goblinada“ (Minsko 
pl. 33, Vilnius) ar Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamente (A.Juozapavičiaus 
g. 9, Vilnius) per 10 darbo dienų nuo šios in-
formacijos paskelbimo. Tel. 8 670 78 509, e. 
paštas info@aplinkosvertinimas.lt.

 432464

AB „Žemaitijos pieno investicija“ skelbia 
konkursą sklypo, esančio Kauno g. 13/40, 

Vilnius, detaliajo plano sprendimams reng-
ti ir realizuoti. Sklypo plotas – 75 arai. Siū-
lymus su nuoroda „dėl Kauno g. 13/40, 
Vilnius detaliojo plano rengimo“ iki 2009 
08 14 galima pateikti paštu AB „Žemaiti-
jos pieno investicija“ Sedos g. 35, LT-87101, 
Telšiai, arba e. paštu info@zpinvesticija.lt. 
Dėl smulkesnės informacijos ir pasiūlymų 

teikimo sąlygų kreiptis tel. 8 686 87 589 
arba e. paštu info@zpinvesticija.lt.

 425023

Naktį iš rugpjūčio 6 d. į 7 d. Totorių g. rajone 
dingo žalios spalvos kuprinytė „BIG STAR” su 
Viktoro Ivanausko tapatybės kortele. Radu-
siems atsilyginsiu. Tel. 8 652 95 225.

432939

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

Norvegija 08 20 – tik nuo 1479 Lt!  
Kroatija (šeštadieniais) – nuo 1120 Lt 
Paryžius–Beniliuksas 08 19; 09 19 – 
nuo 1289 Lt 
Prancūzijos pilys 09 12 – 1690 Lt 
Italija–Kapris 08 15; 09 19 – nuo 1349 Lt 
Šveicarija 08 15 – 1282 Lt 
Slovakijos Tatrai 08 15, 22 – nuo 656 Lt 
Serengetis – Haidės parkas 08 20 – 
599 Lt 
Graikija 09 26 – 2249 Lt 
Ispanija–Portugalija–Marokas  
09 26 – nuo 3031 Lt 
Kelionės kolektyvams! 
Naujas SLIDINĖJIMO sezonas!  
Nuolaidos iki 20%!

Prancūzija (Bretanė, Normandija) 
08 13
Paryžius 08 15
Italija 08 15; 09 05
Prancūzija–Beniliuksas–Vokietija 08 18
Bavarija–Tirolis 08 25
Ispanija–Marokas 09 10
Sicilija–Malta 09 11
Olimpinė Graikija 09 12
Korsika–Sardinija 09 26

kelionių organizatorius  
„star express“

www.starexpress.lt
Rugpjūčio 15 d. TURKIJA: 7 nakvynės
Ozcan 2+*/ pusryčiai – 999 Lt/asm.
Artemis Hotel 3*/visk. įsk. –  
1259 Lt/asm.
Tac Premier 4* /visk. įsk. –  
1629 Lt/asm.
Saritas Hotel*/visk. įsk. –  
1389 Lt/asm.
Rugpjūčio 20 d. – TUNISAS:
El Kaiser 2*/pusr. – 799 Lt/asm.
Star 3*/pusr. vakar. – 999 Lt/asm.
El Bousten 3*/visk. įsk. –  
1229 Lt/asm.
Houria Palace 4*/visk įsk. –  
1499 Lt/asm.
Dėl išsamesnės informacijos kreipki-
tės į savo turizmo agentūrą.

kelionių organizatorius 
„krantas travel“

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

Pačios mažiausios kainos iki 
2009 08 08 rudens ir žiemos sezono 
kelionėms! Pirkite iš anksto ir sutaupy-
kite iki 750 Lt! 

Hurgada nuo 1429 Lt
Šarm El Šeichas nuo 1529 Lt
Tenerifė nuo 1609 Lt
Slidinėjimas Italijoje nuo 1569 Lt

kelionių organizatorius 
„keliautojų klubas“

Konstitucijos pr. 23C-101, Vilnius
Tel. (8-5) 272 5100; 272 5708
info@keliautojuklubas.lt
www.keliautojuklubas.lt

PLANUOJATE KELIAUTI į ŠILTUS 
KRAŠTUS? O GAL JAU RUOŠIATE 
KALNų SLIdES? KREIPKITėS į MUS.
Mes Jums pasiūlysime:

geresnę kainą;•	
įdomesnį maršrutą;•	
mažiau rūpesčių.•	

Naudingi patarimai – nemokamai. 

kelionių organizatorius 
„kiveda”

Savaitgalio kelionių gidas
Gedimino pr. 1, Vilnius
Tel.: (8 5) 272 4805, 8 685 10319
info@kiveda.lt, www.kiveda.lt

KELIAUKITE IR PO VIENĄ, IR PO DU, 
SU ŠEIMA, BŪRIU DRAUGŲ!

08 15–16 – Latvijos TOP: dviejų jūrų 
sandūra, pilys, urvai – 299 Lt.
08 15 – Napoleonas Vilniuje 
(Napoleono gimimo dienos proga) – 
20 Lt.
08 16 – Po Lazdijų rajoną ir 
lietuviškąją Lenkiją – 56 Lt.
IR PRAMOGINĖS EKSKURSIJOS  
PO VILNIŲ!

Egzotinės kelionės: 
Tailandas–Kambodža 09 14 –  
nuo 3790 Lt 
Tailandas 09 14 – nuo 3790 Lt 
Šri Lanka 09 20 – nuo 4970 Lt 
Izraelis 10 24 – nuo 4290 Lt

Poilsinės kelionės lėktuvu: 
Turkija, Graikija, Ispanija, Tunisas, 
Egiptas ir kt. 

Teiraukitės paskutinės minutės  
pasiūlymų! 
Naujas ŽIEMOS sezonas!  
Nuolaidos iki 50%! 

kelionių organizatorius  
„guliverio kelionės“

M.K.Čiurlionio g. 9/2-12, Vilnius.  
Tel. (8-5) 215 0077, 
vilnius@gruda.lt, www.gruda.lt

Kelionės autobusu:
Pietų Kroatija 08 12, 19, 26; 09 02, 12
Baltijos Kruizas 08 19, 21, 26
Slovakija 08 15, 22
Austrijos Alpės 08 15, 22
Čekijos kalnai, pilys, miestai 08 12
Šveicarija–Nica–Monblanas 08 13

kelionių organizatorius  
„grūda“

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI 13
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Koncertai

Kinas

Festivalis

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
Ozo g. 25

„Pirmieji metai. Pasitikime protėvius“ 
(nuotykių komedija, JAV) – Premjera. 
Iki 13 d. 10.15, 12.30, 15, 17.15, 19.30, 
21.50 val.
„Mano sesers globėjas“ (drama, JAV) 
– Premjera. Iki 13 d. 12.15, 15.30, 18, 
20.30 val.

„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių 
komedija šeimai, JAV, lietuviškai) – Iki 
13 d. 10.30, 12.45, 14.45, 16.50, 19 val.
„Haris Poteris ir netikras princas“ 
(fantastinis, mistinis nuotykių filmas, 
Didžioji Britanija) – Iki 13 d. 11, 14.20, 
17.30, 20.45 val.
„Metro užgrobimas 123“ (veiksmo 
filmas, JAV, Didžioji Britanija) – Iki 13 d. 
12, 15.15, 18.30, 21 val.
„Hana Montana“ (muzikinė drama 
šeimai, JAV) – Iki 13 d. 11.40, 14.40, 
17.45, 20.15 val.
„Bruno“ (komedija, JAV) – Iki 13 d. 14, 
16.10, 19.15, 21.45 val.
„Paskutinis namas kairėje“ (krimi-
nalinė siaubo drama, JAV) – Iki 13 d. 
13.20, 19.05 val.
„Pagirios Las Vegase“ (komedija, JAV) 
– Iki 13 d. 16.50, 21.50 val.
„Visuomenės priešai“ (kriminalinė 
drama, JAV) – Iki 13 d. 21.15 val.
„Transformeriai: nugalėtojų kerštas“ 
(fantastinis veiksmo filmas, JAV) – Iki 
13 d. 10.45 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
Savanorių pr. 7

„Mano sesers globėjas“ (drama, JAV) 
– Premjera. Iki 13 d. 12, 14.20, 16.50, 
19.10, 21.40 val.
„Pirmieji metai. Pasitikime protėvius“ 
(nuotykių komedija, JAV) – Premjera. 
Iki 13 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 
22 val.
„Nimfomanės užrašai“ (erotinė drama, 
Ispanija) – Premjera. Iki 13 d. 13.20, 
18.50, 21 val.
„Bruno“ (komedija, JAV) – Iki 13 d. 12, 
14, 16.10, 18.30, 21.30 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių 
komedija šeimai, JAV, lietuviškai, 3D) – 
Iki 13 d. 11, 13.40, 16.30, 19.10, 22 val.
„Ledynmetis 3“ (animacinė nuotykių 
komedija šeimai, JAV, lietuviškai) – Iki 
13 d. 12.20 val.
„Metro užgrobimas 123“ (veiksmo 
filmas, JAV, Didžioji Britanija) – Iki 13 d. 
12.40, 15.30, 18.20, 21.20 val.
„Hana Montana“ (muzikinė drama 
šeimai, JAV) – Iki 13 d. 11.20, 13.40, 16, 
18.40 val.
„Lengvabūdė marti“ (romantinė ko-
medija, Didžioji Britanija, Kanada) – Iki 
13 d. 15.40, 17.50, 20.30 val.
„Haris Poteris ir netikras princas“ 
(fantastinis, mistinis nuotykių filmas, 
Didžioji Britanija) – Iki 13 d. 11.40, 15, 
18.10 val. 
„Gomora“ (kriminalinė drama, Italija) – 
Iki 13 d. 21.20 val. 
„Visuomenės priešai“ (kriminalinė 
drama, JAV) – Iki 13 d. 15.50 val. 
„Paskutinis namas kairėje“ (kriminali-
nė siaubo drama, JAV) – Iki 13 d. 
21 val.

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

„Delta“ (drama, Vengrija, Vokietija) – 
10 d. 21 val.
„Tamsiai mėlyna, beveik juoda“ (dra-
ma, Ispanija) – 11 d. 21 val.
„Atsitiktinumai“ (tragikomedija, Švedi-
ja) – 12 d. 20.30 val.

Pirmasis lenkų vaidybinių filmų 
vasaros festivalis
„Kileris“ (komiškas trileris, Lenkija) – 
10 d. 19 val.
„Šunys“ (kriminalinė drama, Lenkija) – 
11 d. 19 val.
„Trečiadienis, ketvirtadienio rytas“ 
(drama, Lenkija) – 12 d. 19 val.

STOVĖJIMO AIKŠTELĖ 
PRIEŠAIS SPORTO RŪMUS
Rinktinės g. 1

„Kinas mieste, miestas kine“
„Antraktas“ (Prancūzija, 1924 m.). 
„Padoraus žmogaus nuotykis“ (Lenki-
ja, 1937 m.). „Traktatas apie seiles ir 
amžinybę“ (Prancūzija, 1951 m.) – 
12 d. 21.30 val.

VILNIAUS MOKYTOJŲ  
NAMŲ KIEMELIS
Vilniaus g. 39

Pasaulio vilniukų suvažiavimas: lenkų 
dokumentikos naktis. Rodomi filmai: 
„89 mm nuo Europos“, rež. M.Lozinski 
(1993 m.), „O jeigu taip nutiktų“, 
rež. M.Lozinski (2007 m.), „Bara – 
bara“, rež. M.Zmarz-Koczanowicz, 
M.Arabudzki (1996 m.), „Tokį gražų 
sūnų pagimdžiau“, rež. M.Koszalka 
(1999 m.), „Auštant ir prieš sutems-
tant“, rež. K.Karabasz (1999 m.) – 
13 d. 22 val.

„Kristupo vasaros festivalis 2009“

ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIA
Vilniaus g. 30

Rugpjūčio 10 d. 19 val. – „Kristupo 
gitaros“. Gitaros serenados. Koncertuo-
ja R.Evers (gitara, Vokietija), S.Jim Kim 
(gitara, Korėja), Z.Shim (gitara, Korė-
ja), P.Tseliapnovas (fleita, Baltarusija).
Rugpjūčio 12 d. 19 val. – „Vyrai juodais 
drabužiais“. Koncertuoja: M.Vitulskis 
(tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas), 
J.Braškys (aktorius).

VILNIAUS MOKYTOJŲ  
NAMŲ KIEMELIS
Vilniaus g. 39

Rugpjūčio 11 d. 20 val. – Fado: 
Portugalijos kerai. Koncertuoja 
J.Amendoeira ir grupė (vokalas, Por-
tugalija), Kristupo styginių kvartetas, 
G.Gelgotas (fleita), A.Ziūra (klarnetas), 
P.Lukauskas (valtornė), A.Barzinskas 
(trimitas).

ŽYDŲ KULTŪROS IR 
INFORMACIJOS CENTRAS
Mėsinių g. 3A/5

Rugpjūčio 11 d. 21 val. – A.Pabarčiūtės 
(vokalas) ir A.Gotesmano (mušamieji) 
muzikinis performansas „You Think You 
Are Alive?..“

VILNIAUS MOKYTOJŲ  
NAMŲ KIEMELIS
Vilniaus g. 39

Rugpjūčio 12 d. 20 val. – D.Razausko 
grupė ir improvizuota programa 
„Ratas užsidaro“. S.Semas Petreikis 
(trimtai, fleitos, bansuri fleitos, vistlai, 
lūpinės armonikėlės, didžeridu, balsai), 
A.Pazniokas (akordeonas, klavišiniai), 
M.Perepelica (kontrabosas, bosinė 
gitara), Šri Bernadra (tabla, perkusija), 
D.Razauskas (gitara, balsas, tekstai, 
muzika).

„AULA BLUES CLUB“
Pilies g. 11

Rugpjūčio 12 d. 20 val. – Koncertuoja 
„The Road band“.

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Kel no kri mi na li nė   

po li ci ja“ (N-7) (k). 
10.00  „Mak leo do duk te rys“ (k). 
11.00  Tarp Ry tų ir Va ka rų.  

Tie sio gi nė Lie tu vos ra di jo   
lai da (su ver ti mu į ges tų k.). 

12.00  Ge ro ūpo (k). 
14.00  „Nes ku bėk gy ven ti“. 
14.30  „Vi du ry van de ny no“. 
15.00  „Li ki mo val sas“. 
15.30  LTV po pie tė. 
16.30  „Mak leo do duk te rys“. 
17.30  De tek ty vi nis s. „Se nis“ (1)  

(Vo kie ti ja, 1977–2009 m.). 
18.30  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.52  Spor tas. Orai. 
19.00  Pa gauk kam pą. Links miau sios 

imp ro vi za ci jos. 
19.30  „Ko mi sa ras Rek sas“ (N-7). 
20.25  Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. 
20.50  Vers las. Kul tū ra. 
21.00  Spor tas. Orai. 
21.10  Bė dų tur gus. 
22.04  Lo te ri ja „Per las“ 
22.05  „Din gę“ (N-7). 
23.00  Va ka ro ži nios. 
23.09  Spor tas. Orai. 
23.15  Pa gauk kam pą. Links miau sios 

imp ro vi za ci jos (k). 

6.00  „Prie sai ka“ (k). 
7.00  „Ne nu ga li mie ji. Ko vos tę sia si“ (k). 
7.25  „Edas, Edis ir Edys“ (k). 
7.50  Lo li ta. Be komp lek sų (N-7). 
8.50  „Lau ki nu kė“. 
9.50  Sro vės. 
10.50  Ko me di ja „Kvai šų šei my nė lės 

atos to gos Las Ve ga se“   
(JAV, 1997 m.) (k). 

12.35  Pri čiu pom! (k). 
13.05  „Bran gio ji, aš su ma žinau   

vai kus“ (3). 
14.05  „Na ru tas“ (6). 
14.35  „Ne nu ga li mie ji. Ko vos tę sia si“. 
15.05  „Vai kų „War ner Bros.“   

„Edas, Edis ir Edys“. 
15.35  „Am ži nai ta vo“. 
16.35  „Užd raus ti jaus mai“. 
17.35  „Mei lė ir kerš tas“. 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  „So nia – auk si nė ran ke lė“ (N-7) (5). 
20.10  At vi ru mo va lan dė lė su  

„Pas ku ti ne ins tan ci ja“. 
20.40  „Ki tas!“ (N-7). 
21.30  Pri čiu pom! 
22.00  Ži nios. Vers las. Kri mi na lai. 
22.24  Spor tas. Orai. 
22.30  Veiks mo f. „Del ta“ bū rys“   

(JAV, Iz rae lis, 1986 m.) (N-14). 
1.15  „Iš rink tie ji“ (9) (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  „Gra žūs žmo nės“ (7, 8) (N-7) 
13.05  „Mal kol mas vi du ri ny sis“. 
13.35  „Ti ta nų kla sė“. 
14.05  „Re nas ir Stim pis“ (6). 
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). 
18.45  TV3 ži nios, kri mi na lai. 
19.00  TV3 spor tas. 
19.05  TV3 orai. 
19.10  Pa dai nuo kim! 
20.10  Žvaigž džių ka rai:   

Mia prieš Zvon kę. 
21.00  „Mei lės tri kam pis“.   

Rea ly bės šou. 
21.45  TV3 va ka ro ži nios. 
21.50  TV3 spor tas. 
21.55  TV3 orai. 
22.00  „Vieš bu tis „Ba bi lo nas“ (4) (N-7). 
23.10  Va sa ros ki no teat ras.   

Dra ma „Ka me ra“   
(JAV, 1996 m.) (N-14). 

1.25  Dra ma „Įs ta ty mas ir tvar ka. 
Ope ra ty vi nių ty ri mų sky rius“  
(Ru si ja, 2007 m.) (N-14). 

2.35  „Sexi ty.lt TV“. In te rak ty vios   
nak ties pra mo gos (N-14). 

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

iš In di jos“ (k). 
8.10  Mu zi kinė sk ry ne lė (k). 
8.40  „Atei ties mies tas“ (k). 
9.05  „Bai mės fak to rius“ (N-7) (k). 
10.00  „Smo gia mo ji jė ga V“ (N-7) (k). 

11.10  Hu mo ro va ka ras. Da ly vau ja   
gar siau si Ru si jos ko mi kai ir   
est ra dos ar tis tai (k). 

12.45  „Ekst ra sen sų mū šis“.  
Sen sa ci jų šou (N-7) (k). 

13.45  „Se kun dė iki   
ka tast ro fos III“ (N-7). 

14.50  „Dže sė. Bjau ru sis   
an čiu kas iš In di jos“. 

15.45  Mu zi ki nė po pie tė. 
16.15  „Atei ties mies tas“. 
16.45  „Bai mės fak to rius VI“ (6) (N-7). 
17.45  „Ekst ra sen sų mū šis“.  

Sen sa ci jų šou (N-7). 
18.45  „Men tai. Žmog žu dys čių   

sky rius II“ (N-7). 
20.00  Ži nios. 
20.14  Kri mi na lai. 
20.17  Vers las 
20.20  Spor tas. 
20.23  Orai. 
20.25  To dar ne bu vo... 
21.00  Ge ras fil mas. Tri le ris „Va ly to jas“  

(JAV, 2007 m.) (N-7). 
22.40  Ži nios. Kri mi na lai. 
22.57  Vers las. Spor tas. Orai. 
23.10  Žve jų mū šis (k). 
23.40  Tau ro ra gas (k). 
0.10  Ne ken čiu rek la mos (k). 
0.40–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.35  „Pas lap čių so das“. 
15.05  Bro nius Buš ma „St raz da no ta  

va sa ra“ (1988 m.) (k). 
16.15  Po pie tė su Al gi man tu Če kuo liu (k). 
16.40  Ka me ri nės mu zi kos kon cer tas.  

Gro ja Ed var das    
Ar mo nas (vio lon če lė) ir Ed vi nas 
Minkš ti mas (for te pi jo nas) (k). 

18.00  „Di dy sis mu zi kų pa ra das 2008“. 
19.50  Sti lius. 
20.35  Pa sau lio do ku men ti ka.  

„Vals tie čių ba das“ (1)  
(Pran cū zi ja, 2006 m.). 

21.30  Pa no ra ma. Vers las. 
21.56  Kul tū ra. Spor tas. Orai. 
22.10  Kri mi na li nė ko me di ja „Glo bė jai“ 

(Pran cū zi ja, 2005 m.) (N-7) (k). 

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  Dra ma „Gib ral ta ro ra ke ta“   

(JAV, 1988 m.). 
14.00  „Vi las ir Grei sė“ (N-7). 
15.00  „Ka ra lius Hi las“ (N-7). 
16.00  „Top mo de liai“ (N-7). 
17.00  „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
18.00  Nu ma to mos U16 Eu ro pos  

jau nu čių vai ki nų krep ši nio 
čem pio na to rung ty nės, jei žais 
Lie tu vos rink ti nė. Tie sio gi nė 
trans lia ci ja iš Kau no. 

20.00  „Vi las ir Grei sė“ (N-7). 
21.00  „CSI Niu jor kas“ (N-14). 
22.00  „No ri te – ti kė ki te, no ri te – ne!“ 
23.00  „Ka lė ji mo bėg liai“ (N-14). 
0.00  „Pa ti bai siau sia lai da“ (N-14). 
1.00  „Te le jazz“ (N-14). 

8.00  „Ke lias per ra mu nes“. 
9.00  „Vi sos žvaigž dės“. 
9.25  „Vėž liu kai nind zės“. 
9.50  „Be nas Te nas“. 
10.15  „Ga lin ga sis šuo Krip tas“. 
10.40  „Bet me nas ir nar suo lių  

ko man da“. 
11.05  „Di dy sis fil mu kų šou“. 
11.30  „Sa mu ra jai X“. 
11.55  „Drau gai IV“ (N-7). 
12.30  „Lau ki niai Af ri kos gy vū nai“. 
13.30  „Kal nie tis“ (N-7). 
14.30  „Už bur to ji mei lė“. 
15.30  „Ke lias per ra mu nes“. 
16.30  „Vi sos žvaigž dės“. 
16.55  „Vėž liu kai nind zės“. 
17.25  „Drau gai IV“ (N-7). 
18.00  „Lau ki niai Af ri kos gy vū nai“. 
19.00  „Kal nie tis“ (N-7). 
20.00  „Už bur to ji mei lė“. 
21.00  Trileris „Mi ze rė“   

(JAV, 1990 m.) (N-14). 
23.05  „Ki tas!“ (N-14). 
23.35  „Kal nie tis“ (N-7). 
0.35  „Už bur to ji mei lė“. 

7.10  Iš junk siurb lį! (k). 
9.15  „Mi tų grio vė jai“ (k). 
10.15  „To pai“. „50 gra žiau sių   

mei lės is to ri jų“ (1). 
11.15  „Fal ko no pap lū di mys“ (k). 
13.05  Te ri to ri ja (k). 
13.35  Su per L.T. (N-7) (k). 
14.25  „Iš šū kis – mis Lie tu va“ (k). 
15.15  „Ko das N97“.    

Rea ly bės šou (k). 

16.00  Ži nios. Orai. 
16.05  „Su žeis ta šir dis“. 
17.00  Ži nios. Orai. 
17.05  Mė ta Meš ki ni ja. 
18.00  Ži nios. Orai. 
18.20  „Ko das N97“ (k). 
19.00  Ži nios. Orai. 
19.10  „Ar tai tik ra?“ „Su mat ros   

žmo gus bež džio nė“. 
20.00  Ži nios. Orai. 
20.10  „Iš šū kis – mis Lie tu va“ (k). 
21.00  Re por te ris. 
21.47  Orai. 
21.50  Lie tu va tie sio giai. 
22.10  „Ko das N97“. Rea ly bės šou. 
22.50  Iš junk siurb lį! 
23.30  Gi rių ta kais (k). 
0.00  S. „Kri mi na li nė Ru si ja“.   

„Iš da vi kai“ (1, 2) (N-14). 

17.00  Te le vit ri na. 
18.00, 20.00, 22.00, 2.00 Mon rea lio  

ATP 1000 tur ny ras. Tie sio gi nė 
trans lia ci ja. 

0.00, 1.00 „Spor ti nio po ke rio „Pre mier“ 
ly ga“ (S). 

11.00  Žur na las „To ta lus reg bis“. 
11.30  Mo to cik lų spor tas. 

NASCAR–„Sourc ream Dips   
at the Glen“ lenk ty nės. 

16.00  Fut bo las. „FA Com mu ni ty  
Shield“. „Man ches ter 
Uni ted“–„Chel sea“. 

18.00  Te ni sas. „Ro gers Mas ters   
1000“. Pir mas ra tas. 

0.00  Mo to cik lų spor tas. „Red Bull 
X-Figh ters“, Mad ri das. Apžval ga. 

6.00  Pus ry čių klu bas. 
9.00  Nau jas Š***. 
10.00  Top 10 @ 10. Va ka rų pakran tė. 
11.00, 3.00 MTV ru le tė. 
12.00  MTV World Sta ge Li ly Al len. 
12.25  MTV World Sta ge Snow Pat rol. 
13.00  MTV Flas her. 
14.00  Šo kių aikš te lės de šim tu kas. 
15.00  Wish list. 
17.00  Pras pir tas (N-7). 
17.25  Bea vis & Butt head (N-7). 
18.00, 18.25 Rea lus pa sau lis. 
19.00  Kam ba rių ins pek ci ja. 
19.25  Tė vų val džia (N-7). 
20.00, 20.25 Broo kie ži no ge riau. 
21.00, 21.25 MTV lūš nos. 
22.00  Top 10 @ 10. 50 Cent. 
23.00, 23.25 Bea vis & Butt head (N-7). 
0.00  Tė vų val džia (N-7). 
0.25  Ma no sal dus 16-asis  

gim ta die nis. 
1.00  MTV gy vai. Pa nic at the dis co. 
1.25  MTV gy vai. CSS. 
2.00  MTV Fuzz. 

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. 
12.05  „Ty ri mo pas lap tys“. 
13.00  Ki tos nau jie nos. 
13.25  No riu ži no ti. 
14.20  „Nai ki na mo ji jė ga“. 
15.30  „Su ža dė tu vių žie das“. 
16.25  De tek ty vai. 
17.10  Fe de ra li nis tei sė jas. 
18.15  Lauk ma nęs. 
19.10, 23.00 „Pėd sa kas“. 
20.00  Lai kas. Lie tu vos „Lai kas“. 
21.00  „Vie na šei ma“. 
22.05  „Kra si no gy ny ba“. 
23.55  Ko vi nis f. „Spar tus žy gis“. 
1.50  Mu zi ka. 

3.00  Dra ma „Pas lap tin gas   
žo džių gy ve ni mas“. 

5.00  Kri mi na li nė dra ma    
„Ma no šir dis ne bep la ka“. 

7.00  Ko me di ja „Sun kus vai kas“. 
9.00  Ko miš ka dra ma „Ba so mis  

 per grin di nį“. 
11.00  Nuo ty kių f. „Ma žy lis mies te“. 
13.00  Dra ma „Ty kus gy ve ni mas“. 
15.00  Ro man ti nė ko me di ja  

„Ka ro li na“. 
17.00  Dra ma „Mie las Fren ki...“ 
19.00  Ko miška dra ma „Tran sa me ri ka“. 
21.00  Dra ma „Pas lap tin gas žo džių 

gy ve ni mas“. 
23.00  Ko miš ka dra ma    

„Gro žio epo cha“. 
1.00  Ro man ti nė dra ma    

„Slap tos aist ros“. 
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AtėjoGodo
Sa mue lis Bec ket tas, Teat ras, 
Vil nius: Bal tos lan kos, 2009, 
336 p.

Pri si me nu, kaip 1989-ai siais 
Vo kie ti jo je per te le vi zi ją žiū rė-
jau „Be lau kiant Go do“. Bu vo taip 
nau ja, kad ne ga lė jau at si plėš ti. O 
juk pa ra šy ta prieš ke tu ris de šimt-
me čius. Štai praė jo dar du ir ga lim 
skai tyt lie tu viš kai, sy kiu su dau-
gy be ki tų ab sur do kla si ko pje sių.

Pa ti „Be lau kiant Go do“ čia 
ir bus svar biau sia ir įdo miau sia, 
dau ge lį ki tų teks tų ga li ma kil din-
ti iš jos. Pa ma niau, kad tos pje sės 
kaž kuo la bai vo kiš kos. Ne dėl to, 
kad su si dū riau su jo mis Vo kie ti-
jo je. Dėl to, kad vo kie tis nie kad 
ne klaus, ar tai, kas vyks ta sce no-
je, tu ri ko kią nors pra smę. Jei dra-
ma tur gas pa ra šė, re ži sie rius pa-
sta tė, va di na si, tu ri. Rei kia tvar-
kin gai žiū rė ti ir ti kė ti re gi nio pra-
smin gu mu. To dėl S.Bec ket to pje-
sės Vo kie ti jo je bū da vo su tin ka mos 
ne taip kont ro ver siš kai kaip ki tur.

Ta čiau šį „aukš čiau sios kla-
sės trans cen den ti nį ra šy to ją“ (Al-
fon sas And riuš ke vi čius) ne bū ti na 
ma ty ti pa sta ty tą sce no je. Ga li ma 
ir skai ty ti, pa tiems ins ce ni zuo jant 
sa vo vaiz duo tė je. Ir net sa vaip įdo-
mu. Tad im kit kny gą ir – ge rų vi-
di nių spek tak lių.

Romantiškieji
griozdai
Ona Sta siu kai tie nė, Tech ni kos 
pa vel das Lie tu vo je, Vil nius: 
Ver sus au reus, 2008, 184 p.

Ka dai se Lie tu vo je bu vo apie 
2000 vė jo ir ant ra tiek van dens 
ma lū nų. Vė jas ir van duo li ko, o ma-
lū nai kaž kur nu ny ko. Ne vi si. Štai 
kny go je ma to me iš li ku sius, to liau 
pa lai min gai nyks tan čius ar ba jau 
res tau ruo tus. O kas at si tin ka res-
tau ruo ja mam ma lū nui? Vie na ver-
tus, jis su tvar ko mas ir ima at ro dy ti 
kaip nau jas. Ki ta ver tus, daž niau siai 
pa kei čia sa vo pa skir tį, virs ta gy ve-
na muo ju pa sta tu ar res to ra nu. Tai 
reiš kia – jo įran ga iš me ta ma.

Ši kny ga pri me na, kad ir įran ga 
tu ri iš lie ka mą ją ver tę. Pub li kuo ja-
mo se nuo trau ko se ra si me vi so kių 
ma ši nų, stak lių, di na mų, tur bi-
nų ir ki to kių me mo ria li nių grioz-
dų, liu di jan čių tech ni kos ly gį prieš 
šimt me tį.

Ga na ek lek tiš ka kny ga. Jo je ir 
mi nė ti ma lū nai, ir til tai, švy tu-
riai, ge le žin ke lio sto tys, gais ri-
nės, taip pat to kie eg zo tiš ki ob-
jek tai kaip ri bo ženk liai ar ba Pa-

Kęs tu čio Na va ko kny gų len ty na

vil nu čių trian gu lia ci jos punk tas. 
Ko dėl įtrauk ta gy ve na mo ji Chai-
mo Fren ke lio vi la – die vai ži no.

La bai ski ria si „ru siš ko sios“ 
ir „vo kiš ko sios“ Lie tu vos da lių 
tech ni nis pa vel das. Apsk ri tai kny-
gą pa var ty ti pa tar ti na. Kad ir tam, 
kad įver tin tum ko kio Kau no fu ni-
ku lie riaus ver tę. Juk tai ob jek tas, 
iš li kęs be veik au ten tiš kas. O to kių 
tik rai ma žai.

Modernioji
klasika
Jur ga Iva naus kai tė, Kaip už
siau gin ti bai mę, Vil nius: Ty to 
al ba, 2009, 254 p.

Nuo pir mo jo lei di mo praė-
jo dvi de šimt me tų. Prieš tuos du 
de šimt me čius nie kas net ne nu-
ma nė, kad ant ro jo lei di mo au to rė 
ne su lauks. Ir ap skri tai prieš tuos 
du de šimt me čius vis kas bu vo la-
bai la bai ki taip.

Net įdo mu, kaip da bar ti nis jau-
ni mas rea guos į anuo me tu kul ti-
nius Jur gos ap sa ky mus, ar da bar-
ti niam jau ni mui rei ka lin ga Jur ga ir 
ar rei ka lin gi ap sa ky mai kaip žan-
ras. Nes per du de šimt me čius žan-
ras su ny ko, „eu ro ro ma nai“ jį be-
veik iš vi jo iš re gos lau ko, tad ma-
žai kas ir be ra šo ap sa ky mus.

Anuo me tu žan ras kles tė jo, o 
pir mie ji Jur gos ap sa ky mai „Ne-
mu ne“ jau ni mui da rė ne ma žes nį 
įspū dį kaip mar sie čių nu si lei di mas 
Ka ted ros aikš tė je. Kaž ko kia ki to-
kia bu vo Jur ga, pan kuo jan ti Dai lės 
aka de mi jos stu den tė.

Šio je kny go je vi sa ji – pir muo-
siuo se dvie juo se ap sa ky muo se. 
„Kaip už siau gin ti bai mę“, ku rį 
Vik to ri ja Dau jo ty tė lai ko ge riau-
siu Jur gos ap sa ky mu, pui kiai pa-
ro do tai, kas vė liau virs ma gi ja šios 
au to rės kū ry bo je, suaus ta iš nuo-
jau tų, aso cia ci jų, šna re sių ir, ži-
no ma, bai mės. Sa vo bai mės vai-
sius re gin ti mer gai tė Ka mi lė il-
gai niui ir gi virs ki tais, gi mi nin gais 
per so na žais.

Ant ra sis ap sa ky mas „Aš mirš-
tu, tu mirš ti, jis (ji) mirš ta“ ir gi la-
bai bū din gas Jur gai. Čia ran da me 
jau ni mą su vi so mis sa vo de ko ra-
ci jo mis: lais ve, Ry tų mo ky mais 
ir Va ka rų ma do mis, nar ko ti kais, 
ero ti ka, ro man ti ka ir pa na šio mis 
su de da mo sio mis da li mis, iš ku-
rių Jur ga dar il gai plaks skai ty to-
ją svai gi nan čius kok tei lius.

Sa vo ap sa ky muo se Jur ga stip-
res nė nei ro ma nuo se, nes pa sa-
ko ji mas čia ne tu ri lai ko iš si tęs-
ti ar komp li kuo tis, o sti lius ne-
pa vargs ta. Sa vaip eg zo tiš ki ap-
sa ky mai, at ro do dar žings nis, ir 
at si durs ant kaž ko kios pa vo jin-
gos ri bos, prie ku rios ar tė ti ge-
ras ra šy to jas ne tu rė tų. Bet ne sa-
ky čiau, kad at si du ria. O pri si me-
nant to me to pro zos kon teks tą, at-
ro do tik rai no va to riš ki ir ne pra ra-
dę ver tės. 
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Žvaigždžių pasaulyje
Dai nuos apie Ka lė das �

Dai ni nin kui Bo bui Dy la nui at ro do, 
kad re li gi nės te mos vis dar ak tua lios 

pra mo gų pa sau ly je. Jis ke ti na 
iš leis ti ka lė di nių dai nų 

al bu mą. Iš pra džių 68 
m e  t ų B.Dy la nas iš

pa ži no ju dė
jų ti kė ji mą, 

bet pa skui at si
ver tė į krikš čio ny

bę ir iš lei do tris al
bu mus re li gi ne te

ma ti ka.

Lai mi ko vą su am žiu mi �
Ho li vu do žvaigž dei Sha ron Sto ne am
žius – jo kia kliū tis: 51 me tų ak to rė iš
di džiai po za vo ap nuo gin ta krū ti ne 
fo tog ra fo Ali xo Mal kos fo to se si jo je. 
Pran cū zi jo je lei džia mas žur na las „Pa
ris Match“ nau jau sio nu me rio vir še ly
je iš spaus di no mo te
rų gro žy bes de
monst ruo
j a n  č i o s 
S h . S to  n e 
nuo trau ką su 
už ra šu „Man 50 
me tų – na, ir kas?“ 
(pranc. – „J’ai 50 
ans, et alors!“)

Gre sia il gi ka lė ji mo me tai �
„Os ka ro“ lau rea to Mi chae lo Doug la
so sū nui, ku ris bu vo suim tas praė ju
sio mė ne sio pa bai go je, gre sia įka li ni
mas iki gy vos gal vos. Jis kal ti na mas 
nar ko ti nių me džia gų par da vi mu. Už 
du me tam fe ta mi no lai ky mo ir pla ti
ni mo at ve jus Ca me ro nui Doug la sui 

ga li bū ti skir ta ma
žiau siai 10 me tų 
įka li ni mo baus
mė, o di džiau sia 

už to kį nu si kal ti
mą nu ma to ma 
baus mė – ka lė
ji mas iki gy vos 
gal vos.

Pas Bald wi nus   �
at skri do gand rai
JAV ak to rius Da nie lis Bald wi nas ir jo 
žmo na Joan ne penk ta die nį Los An
dže le su si lau kė duk
ros. Ma žo ji Fin ley 
Rae Mar ti neau Bald
win gi mė 9.35 val. 
vie tos (19.35 val. 
Lie tu vos) lai ku Los 
An dže lo me di
ci nos cent
re „Ce dars
Si nai“. Bold wi nų po
ra dar tu ri 19 mė ne sių 
duk rą Avis Ann.

ORAI LIETUVOJE

Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, 
be lietaus. Temperatūra 23–26 laipsniai ši
lumos. Antradienio naktį lietaus nenuma
toma, dieną daugelyje rajonų gali palyti, 
vietomis galima perkūnija. Temperatūra 
naktį 11–15, dieną 23–25, pajūryje apie 19 
laipsnių šilumos.

ORAI PASAULYJE
Atėnai +27

Berlynas +20
Briuselis +24

Kairas +32

Kopenhaga +21

Londonas +21

Madridas +29

Maskva +21

Minskas +22

Niujorkas +32

Paryžius +27

Pekinas +32

Ryga +24

Rio de Žaneiras +28

Roma +31

Sidnėjus +18

Stokholmas +22

Talinas +22

Tokijas +29

Varšuva +24

ŠIANDIEN
Saulė teka 5.45

Saulė leidžiasi 21.02

Dienos ilgumas 15.17

Mėnulis (pilnatis) teka 21.44

Mėnulis leidžiasi 10.55

222oji metų diena (pirmoji 33iosios me
tų savaitės diena). Iki Naujųjų metų lieka 
143 dienos. Saulė Liūto ženkle.

VARDAI
Aistė, Astorija (Astra), Astrida, Aurimas, 
Laurencija, Laurynas, Narimantas.

DATOS

VILNIUS

UTENA

PANEVĖŽYS

ŠIAULIAI

KAUNAS

VARĖNA

KLAIPĖDA

+25

+26

+25

+25
+25

+24
+24

HOROSKOPAI
AVINAS JAUTIS DVYNIAI VĖŽYS

Jausitės aktyvus, norėsite ne ilsė
tis, o tvarkyti reikalus. Jei turite lė
šų, galite pradėti remontą. Vakare 
nenuobodžiaukite, pasikvieskite į 
svečius seniai matytus draugus.

Daug kas pamalonins komplimen
tais, todėl jausitės puikiai. Būda
mi geros nuotaikos galite tvarkyti 
nemalonius reikalus. Laukia džiu
gios permainos, staigmenos.

Visa, ką darysite, kris iš rankų. Il
galaikė veikla greitų rezultatų ne
duos, o ir kasdienybė sekins. Ver
čiau pamaloninkite save skania 
vakariene, paskaitykite knygą.

Daugiau bendraukite, keliaukite, 
likite dėmesingi tam, ką sužino
site. Beje, atsitiktinumas neš lai
mę, ir tai gali būti netikėtas susiti
kimas, pažintis, nelaukta žinia. 

LIŪTAS MERGELĖ SVARSTYKLĖS SKORPIONAS 

Būsite gan įtarus, nepatiks kolegų 
elgesys, todėl didės įtampa dar
be. Įdėkite pastangų, kad išlaiky
tumėte kuo tvirtesnę partnerystę, 
neužsidarykite, bendraukite.

Meilės tema gali jums sukelti pro
blemų, nusivylimą, mat niekaip 
nesiseks sutarti su partneriu. Tad 
daugiau dėmesio skirti reikėtų ne 
darbo, o asmeninėms reikmėms.

Galimi netikėti susitikimai. Daug 
nedirbkite, geriau atsipalaiduo
kite – kils puikių idėjų. Palanku 
tvarkyti konfidencialius reikalus, 
ypač susijusius su verslu.

Indėlį į jūsų sėkmę gali padary
ti draugai. Komandinė veikla bus 
perspektyvesnė nei pavieniai veiks
mai, tačiau turite veikti su žmonė
mis, kuriais iš tiesų pasitikite. 

ŠAULYS OŽIARAGIS VANDENIS ŽUVYS 

Stipriausią palaikymą rasite arti
moje aplinkoje – tarp giminių ar 
draugų. Lengvai pelnysite populia
rumą, užmegsite ryšius, kils dau
giau idėjų, nei pajėgsite įkūnyti.

Galite išsiruošti į kelionę, susitikti 
su žmonėmis iš kitų šalių. Jausite 
vis augančią įtaką aplinkiniams. 
Galite tikėtis ne tik šaunių įvertini
mų, bet ir naudingų pasiūlymų.

Jausitės keistai – subrendęs. Būsi
te linkęs apmąstyti praeitį, kažka
da padarytas klaidas. Gera žinia 
ta, kad iš klaidų pasimokėte ir įgi
jote neįkainojamos patirties.

Galite sulaukti skambučio iš seniai 
matyto draugo ar giminaičio ir būti 
pakviestas prisijungti kažkur išvykti. 
Pasinaudokite pasiūlymu, mat taip 
atsivers ir verslo galimybė.

1874 m.  � Užulėnio kaime (Ukmer
gės apskritis) gimė pirmasis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona, 1940 m. 
pasitraukė iš Lietuvos ir po ketverių me
tų mirė Klivlande (JAV). 

1519 m.  � Ferdinandas Magelanas su 
penkiais laivais išplaukė iš Sevilijos į ke
lionę aplink pasaulį. 

1885 m.  � Baltimorės mieste (JAV) 
pradėjo važinėti pirmas pasaulyje elek
tra varomas tramvajus. 

1966 m.  � paleistas kosminis apa
ratas „Orbiter 1“, kuris pirmasis perda
vė galimo nusileidimo vietos Mėnulyje 
nuotraukas. 

1987 m.  � mirė prozininkas, poe
tas ir vertėjas Albinas Žukauskas. Gimė 
1912 m.

2003 m.  � įvyko pirmosios kosminės 
vestuvės. Jurijus Malenčenka, Tarptau
tinės kosminės stoties vadas, buvo kos
mose, o jo nuotaka Jekaterina Dmitrije
va – Žemėje.

Dėl mei lės 
elik sy ro
Ne lai min gai įsi my lė ję Kip ro gy
ven to jai ar do is to ri nį ka pą. Sa lo je 
jau šim tus me tų gy vuo ja le gen da, 
kad šv. Aga pi ti ko ant ka pio ak me
nų mil te lių įbė rus į gė ri mą ga li ma 
su ža din ti mei lės ob jek to aist rą.

Vie tos pa mink lo sau gi nin kai su
ne ri mę. Per pa sta ruo sius me tus 
no rin čių at si skel ti ga ba lė lį ak mens 
taip pa dau gė jo, jog din go ket vir ta
da lis ant ka pio. Pa fo ra jo no Aro džio 
kai mo, kur baž ny čios šven to riu je 
yra šven to jo ka pas, me ras Ma ta jas 
Ste fa nas abe jo ja ste buk lin go jo gė
ri mo ga lio mis. „Dau ge lis sa ko, jog 
tai vei kia, – aiš ki no jis. – Ne ži nau, 
kas pa sta ruo sius ke le rius me tus ap
sė do žmo nes, ta čiau jie plūs te plūs
ta prie ka po šio ak mens.“

Anot me ro, jei taip tę sis, grei tai 
ant ka pio ne liks. Kad taip neat si
tik tų, veiks mų pa ža dė jo im tis se
nie nų ap sau gos de par ta men tas.

BNS, VD inf.

Šir džiai neį sa ky si. Nors juos ski ria 
tūks tan čiai ki lo met rų ir At lan to 
van de ny nas, God wi nas Kip ke moi 
Chep kur go ras ti ki si už ka riau ti vie
nin te lę Clin to nų duk rą Chel sea.

Pre ten den tas į pa ne lės Ch.Clin
ton ran ką ir šir dį gy ve na Na ku
ru mies te. G.K.Chep kur go ras dar 
2000ai siais pa ra šė laiš ką tuo 
me tu pre zi den to pa rei gas ėju siam 
Bil lui Clin to nui, ku ria me pra šė 
leis ti ves ti jo duk rą. Ta čiau at sa
ky mo jau nuo lis taip ir ne su lau kė.

Vis dėl to pa siū ly mas dar ga lio
ja. Ga lio ja ir Clin to nams pa siū ly
ta kai na – 40 ož kų ir 20 kar vių. 
„Aiš ku, as me niš kai ne su su si ti
kęs su Chel sea, bet man pa tin ka 
jų šei ma, kaip jie vi si kar tu lai ko
si, – sa kė CNN žur na lis tams vy
ru kas. – Aš il gai lau kiau, pa lauk
siu dar. Apie jaus mus kal bė siu, kai 
mes su si tik si me.“

Is to ri ja, ku ri pra si dė jo 2000 m. 
per Clin to nų vi zi tą į Ry tų Af ri ką, 
įga vo ant rą kvė pa vi mą per vals ty
bės sek re to rės Hil la ry Clin ton vi
zi tą į tą pa tį re gio ną. Žur na lis tai 

H.Clin ton pa pa sa ko jo apie įsi my
lė jė lį, ku ris yra ga na tur tin gas – 
tu ri elekt ro ni kos pre kių par duo tu
vę Ke ni jo je. Ta čiau JAV dip lo ma ti
jos va do vė tik nu si juo kė ir te pa sa

kė: „Ma no duk ra la bai ne prik lau
so ma, bet aš jai per duo siu ži nią.“

G.K.Chep kur go ras su vo kia, kad 
jo šan sai ne di de li. Jam 39eri ir jis 
jau tu ri dvi žmo nas.

Mei lė:  � už tei sę Ch.Clin ton va din ti žmo na vie nas Ke ni jos gy ven to jas pa si ry žęs 
su mo kė ti 20 kar vių ir 40 ož kų.   AFP nuo tr.

Jau ni kis iš Ke ni jos

Suo mi ja, ku ri pa do va no jo pa sau liui 
to kias pra mo gas kaip žmo nų ne ši
mo ir mo bi lių jų te le fo nų mė ty mo 
čem pio na tai, ren gia ir pa sau li nius 
sau nos čem pio na tus. Juos daž
niau siai lai mi pa tys suo miai.

Taip at si ti ko ir šie met. Var žy
bas lai mė jo suo mių fa vo ri tas Ti mo 
Kau ko ne nas. Vy rų gru pės var žy

bų nu ga lė to ju jis ta po 110 laips
nių Cel si jaus sau no je iš tvė ręs 
3:46 mi nu tės. Sa vo tė vy nai nį Ilk
ką Poey hiae jis nu ga lė jo dviem se
kun dė mis.

Šie met var žy bo se da ly va vo 150 
da ly vių iš dau giau kaip 20 vals ty
bių, tarp jų – Bel gi jos, Bal ta ru si
jos, Ru si jos ir Šve di jos.

Var žy bos:  � pa sau li niai sau nos čem pio na tai Hei no lo je, esan čio je 138 km į 
šiau rę nuo Hel sin kio, ren gia mi nuo 1999 m.   AFP nuo tr.

Sau nos čem pio nas – suo mis
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