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Lau ra Čy žiūtė
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Dar ap karpė biud žetą
Sa vi val dybės sko la „Vil niaus au
to bu sams“ ir „Vil niaus tro lei
bu sams“ už vie šo jo trans por to 
leng va tas ir nuo sto lin gus marš
ru tus sie kia apie 75,4 mln. litų. 
Ne pajėg da ma su mokė ti šių sko
lų mies to vald žia pra šo šių bend
ro vių dar apie 20 pro c. 
su si ma žin ti iš lai das.
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Grei tai vaikš čio sim pėsti?

1,50 Lt

Dau giau į tą ab sur do 
teatrą ne grįšiu.

iš vla di mi ro  
ro ma no vo val
domo „Žal girio“ 
at leis tas  
ko man dos  
spor to  
di rek to rius  
Algirdas
Brazys

Vil niaus vald žia 
spaud žia au to busų 
ir tro lei busų par kus  
dar 20 pro c. su si
ma žin ti iš lai das. 
Bend ro vių pro fe 
 sinės sąjun gos 
grūmo ja: tik su ma
žin ki te al gas – tą  
pa čią dieną bus 
ren gia mas strei kas 
ir į gat ves neiš va
žiuos nė vie nas 
au to bu sas ar  
tro lei bu sas.

Ka ro mi nistrė 
ieš kos pi nigų

Lietuva 4p.

Kainų re gu lia vi mo 
sis te ma griū va
Nau jo ji Kainų ko mi si jos va dovė 
Dia na Kor sa kaitė jau pla nuo ja, 
kaip pa keis ti ša ly je vei kian čią re
gu lia vi mo sis temą. Re gu liuo jamų 
įmo nių pa daugė jo maž daug iki 
200, ir, pa sak nau jos VKEKK va
dovės D.Kor sa kaitės, jų dar daugės. 
Da bar ti nis re gu lia vi mo me cha niz
mas to kios naš tos esą ne pa kels.

eko no mi ka 7p.   

12p.

G.Ja sai tis  
įspėjo  

po li ti kus ir  
oli gar chus  
ne spaus ti  

pro ku rorų.
Lietuva 5p. 

ita li jos  
prem je ras  

s.Ber lus co ni  
vėl kal ti na mas 

drau gys te  
su ma fi ja.

Pasaulis 11p. 

Praš mat nu sis  
„ra dis son  

sas as to ri ja“  
ne beiš ga li mokė ti  

ne kil no ja mo jo  
tur to mo kes čio.

Miestas 3p.

ar skridote lėktuvu 
iš vilniaus oro uosto?

Dienos kLausiMas

Taip,
yra tekę

Ne, dar 
neskridau 
lėktuvu

Taip, ne
kartą

%

12

16 36

36

Ne, naudojuosi 
kitais oro uostais

diena.lt

Įver ti ni mas:  � pa dėtį, kai sa vi val dybė tu ri kom pen suo ti dalį ke lionės vie šuo ju trans por tu kai ku riems gy
ven to jams išlaidų, me ras v.na vic kas va di na kreivų veid rod žių ka ra lys te.  To mo ur be lio nio (BFl) nuo tr.8 

spręskite ir laimėkite 
savaitės prizą

kryžiažodis 16p.   
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Būk vienas iš Vilniaus pasimatymų žemėlapio autorių. Viskas labai 
paprasta, portale Diena.lt ieškok akcijos skilties ir įrašyk tau patinkančią 
vietą. Vasario 13 d., Šv. Valentino dienos išvakarėse, „Vilniaus dienoje“ 
išspaudinsime visų pasiūlytų vietų žemėlapį. 

ŠMC? KATEDROS AIKŠTĖ? UŽUPIO ANGELAS? 
MOKYKLOS KIEMAS? PRANCŪZPARKIS? TELEVIZIJOS BOKŠTAS? PASIMATYMŲ ŽEMĖLAPIS

Vy tau tas Be niu šis
v.beniusis@diena.lt

Dar že lis ne įvar di ja mas
Tar ny ba neatsk leid žia, ko kia
me konk re čiai Vil niaus dar že ly
je ši dai na bu vo dai nuo ja ma, mat 
to pa gei da vo į minėtą ins ti tu ciją 
kreipę si ber niu ko tėvai.

Kaip „Vil niaus die nai“ sakė 
LGKT pa tarė jas vie šie siems ry
šiams Val das Damb ra va, į jo at
sto vau jamą ins ti tu ciją ma ža
me čio tėvai kreipė si pra ėjusį 
penk ta dienį. Skun de jie nu rodė, 
kad dar že ly je jų sūnus esą mo ko
mas ne tin kamų dainų.

Vai kui na mie pra dėjus dai nuo
ti „Či gonė liui duos, duos, pri si rišę 
prie tvo ros, / <...> / Už viš čiukų 
vo gimą, už par šiukų smau gimą“, 
tėvai iš pra džių manė, kad jis to 
iš mo ko iš bend raam žių. Ta čiau 
vėliau paaiškė jo, jog dai nuo ti Už
gavėnėms vai kus mo ko dar že lio 
auklė to jos.

Vai ko tėvų ma ny mu, to kia dai
nelė ne la bai tin ka šiam lai kui. Jų 
ver ti ni mu, dai na yra įžeid žian ti 

ir nu tei kian ti prie šiš kai prie š či
gonė lius, ne reikėtų jos kal ti į gal
vą vai kams.

„Dėl skun do jau pra dėtas ty
ri mas. Kol kas su auklė to jo mis 
apie tai ne bu vo kalbė ta. Ka
dan gi tėvai ne no ri pa teik ti jo kių 
de ta lių, ne no ri jo kio vie ši ni mo, 
tai ap sun ki na ty rimą“, – sakė 
V.Damb ra va.

Gre sia įspėji mas, bau da
Spe cia lis tas nu rodė, kad to kio 
po būdžio ty ri mai pa pras tai trun
ka nuo vie no iki dviejų mėne sių, 
jei gu at ve jis nėra spe ci fi nis, kai 
rei kia ap klaus ti la bai daug žmo
nių. Vy ro ti ki ni mu, jei bus nu sta
ty ta, kad bu vo pa žeis ti įsta ty mai, 
bausmės ga li būti įvai rios.

„Ga li būti įspėji mas, ga li bū
ti rei ka la vi mas nu trauk ti disk ri
mi na cinį aktą. Taip pat nu ma ty
ta ir bau da nuo 100 litų“, – ga limą 
baus mių sąrašą var di jo V.Damb ra
va. Jis nu rodė, kad ti riant šį at vejį, 
be ki ta ko, įvai rių sri čių spe cia listų 
bus pra šo ma pa teik ti sa vo iš va das 
ir pa si ūly mus.

Ly gių ga li my bių kont ro lierė 
ko men tuo da ma šį at vejį at kreipė 
dėmesį į vai kystė je vai kams su
for muotų ste reo tipų pa vojų.

„Anks ty vo je vai kystė je įdiegtų 
ste reo tipų vėliau la bai sun kiai at
si kra to ma“, – tar ny bos pra ne ši me 
ci tuo ta Ly gių ga li my bių kont ro lierė 
Auš rinė Bur nei kienė.

Mo te ris ly gin ta su nu liu
LGKT jau anks čiau tyrė skun dus 
dėl va dovė liuo se nau do jamų ne
tin kamų sak mių ir ra šy tojų kūri
nių išt raukų.

Antai 2009 m. gau ta me skun de 
bu vo nu ro do ma, jog „Skai ti niuo
se“ penktų kla sių moks lei viams 
spaus di na mo je sakmė je „Se ne lis 
mo ko žmo nes darbų“ vai kams bu
vo aiš ki na ma, kad mo te rys dir ba 
be poil sio, o vy rai esą ga li pailsė ti, 
o taip yra dėl to, kad mo te rys yra 
me lagės, o vy rai – sąži nin gi.

Pa reiškė jas abe jo jo, ar to kio 
po būdžio sakmė tin ka ma mo ky
mo prie monė moks lei viams. Iš
ty rus šį skundą pa da ry ta iš va
da, kad mo te ris men ki nan čių 
gro žinės li te ratū ros tekstų nau
do ji mas mo ky mo va dovė liuo se 
paaug lių sąmonė je ga li su for muo
ti že mi nan čias mo terį nuo sta tas. 
Dėl to bu vo pa si ūly ta prie šios sa
kmės pa teik ti tokį ko men tarą, ku
ris būtų su pran ta mas ati tin ka mo 
am žiaus vai kams, ne keltų dvip
ras miškų sam pratų apie mo ters ir 
vy ro so cia li nius vaid me nis ir ne
men kintų vie nos iš ly čių at stovų.

Vai kiš ka dai nelė  
pa pik ti no tėvus

Smar kiai pla ka či gonėlį, 
kai pa pjau na avinėlį,
Vai pla ka ir vėl pla ka, 
kai pa pjau na avinėlį.
Či gonė liui duos, duos, 
pri si rišę prie tvo ros,

Vai duos ir vėl duos, 
pri si rišę prie tvo ros.
Už viš čiukų vo gimą, 
už par šiukų smau gimą,
Oi ly lia, oi ly lia, už viš čiukų vo gimą, 
oi ly lia, oi ly lia, už par šiukų smau gimą.

Vi sas skun de at si ųstos dai nelės teks tas

Ly gių ga li my bių 
kont ro lie riaus  
tar ny ba (LGKT) 
ėmė tir ti tėvų  
skundą dėl sos tinės  
dar že ly je mo ko mos  
dai nos apie  
ra gi namą muš ti  
či gonėlį.

Ne pa ti ko: �� tėvų�ma�ny�mu,�dar�že�ly�je�auklė�to�jos�mo�ky�ta�dai�na�apie�či
gonėlį�nea�ti�tin�ka�lai�ko�ir�yra�įžeid�žian�ti.� � Eval�do�But�ke�vi�čiaus�nuo�tr.

Lau ra Čy žiūtė
l.cyziute@diena.lt

Vil niaus me ras Vi lius Na vic kas ti
ki si, kad sa vi val dybė spren dimą 
dėl Ti be to skve ro Užu py je pa
teiks per du mėne sius. Ar spren
di mas bus tei gia mas – ne ži nia.

Be veik dve jus me tus Lie tu vos 
Ti be to laisvės rėmi mo grupė ir 
Užu pio bend ruo menė mi na Vil
niaus sa vi val dybės slenkstį ir pra
šo ap leistą vie tovę Užu pio ra jo
ne pa vers ti Ti be to skve ru. Prie 
Malūnų gatvės esan tis par ke lis 
šiuo me tu yra itin ap leis tas. Ti
be to laisvės rėmi mo grupės narė 
Rūta Nor kutė ti ki no, kad pa va
sarį, tvar kant vie tovę, iš jos iš
neš ta apie de šimt maišų šiukš lių.

Ti be to skve ro ini cia to riai par
kelį norėtų pa vers ti dar vie na 
mies tie čiams pa trauk lia vie ta, 
su suo liu kais med žių paunksnė
je ir ti be tie tiš ka stu pa – re li gi
niu sta ti niu, pri lygs tan čiu lie tu
viš kai kop lytė lei – vi du ry je.

Ta čiau ini cia ty vinė grupė ti
ki na pra ran dan ti vi sas vil tis, kad 
Ti be to skve ras bus įkur tas. Mat 
dve jus me tus svars čiu si sa vi val
dybė už si minė, jog nu si žiūrė ta 
vie ta skve rui ne tin ka ma. Ga lu ti
nio spren di mo dėl Ti be to skve ro 
vald žia dar nėra pri ėmu si.

Ini cia ty vinė grupė įta ria, kad 
dėl Ti be to skve ro vie tos vald žia  

grei čiau siai ne pri tars. Mat šią 
įnir tin gai ata kuo ja Ki ni jos am
ba sa da, ji prie ši na si bet ko
kiam Ti be to var do pa minė ji mui. 
Spau di mas toks di de lis, kad net 
Vil niaus me ras Vi lius Na vic kas 
vie šai ne drįsta pa reikš ti sa vo 
nuo monės, rei kia Vil niui Ti be
to skve ro ar ne.

Vis dėlto Vil niaus vald žia 
spren dimą dėl skve ro turės priim
ti. Koks jis bus: tei gia mas ar ne –  
V.Na vic kas ne galė jo at sa ky ti.

Skve ro li ki mas –  
per du mėne sius

Vi zi ja: �� Ti�be�to� skverą� Užu�pio�
bend�ruo�menė� ir� Ti�be�to� lais
vės�rėmi�mo�grupė�norėtų�ma
ty�ti�Užu�py�je,�Malūnų�gatvė�je.�
� Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

Ne tin ka mai pa sta ty ti au to mo
bi liai truk do ki tiems vai ruo to
jams, praei viams ir snie go va
ly mo ma ši noms. Va sa rio 9–12 d. 
po li ci ja ruo šia si tik rin ti, ar mies
tie čiai ne pa žeid žia tvar kos.

Or ga ni zuo da ma snie go va ly
mo dar bus, Vil niaus mies to sa
vi val dybė su si du ria su ne draus
min gais, Ke lių eis mo tai syk les 
pa žeid žian čiais vai ruo to jais. Pas
ta rie ji įva žiuo ja į vie ša jam trans
por tui su sto ti skir tas aikš te les, 
pa lie ka stovė ti au to mo bi lius, o 
šie kliu do marš ru ti nio trans por
to eis mui ir jam su sto ti bei stovė
ti, taip pat valyti snie gą. 

Vil niaus ap skri ties vy riau sio
jo po li ci jos ko mi sa ria to Ke lių 

po li ci jos val dy bos pa reigū nai 
tik rins, kaip mies te pa sta ty
ti au to mo bi liai, ir vi siems pa
žeidė jams tai kys ad mi nist ra
ci nio po vei kio prie mo nes. Jei 
trans por to prie monės bus sta
to mos taip, kad truk dys eis mui 
ar valyti snie gą, – bus blo kuo
ja mos jų va žiuoklės ar ba au to
mo bi liai bus pri vers ti nai nu ve
ža mi.

Si nop tikų duo me ni mis, užk
lu pu si snie guo ta žie ma ar ti
miau siu lai ku trauk tis ne ža da. 
Eis mo sąly gos ir to liau rei ka
laus vai ruo tojų ati du mo ir at
sar gu mo. Prio ri te to tvar ka va lo
mos pa grin dinės, vie šo jo mies to 
trans por to marš rutų gatvės.

VD inf.

Auklės ne draus min gus 
vai ruo to jus
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Iki va sa rio 12 d.  Lie tu vos 
vai kų ir jau ni mo cent re – at
vi rų du rų die nos. Per jas ne
mo ka mai ga li ma ap si lan ky ti 
brei ko, džia zo, „Mel bour ne 
shuff le“, gat vės, šiuo lai ki
nio šo kio, gra fi tų, aka de mi
nio pie ši mo, vaiz duo ja mo
sios dai lės, dai na vi mo stu di
jo je ma žie siems.

IeškantIems
savIraIškos

Se niū ni jos ruo šia si Už ga vė
nių šven tėms. Triukš min gai 
iš ly dė ti žie mą Ver kių se niū
ni jos gy ven to jai ke ti na va
sa rio 11 d. ketvirtadienį nuo 
16.30 val. Did lau kio ir Kal
va ri jų gat vių kam pe, Laz dy
nų bend ruo me nė – va sa rio 
12 d. penktadienį nuo 12 val. 
prie se niū ni jos.

Vil niaus uni ver si te te vei
kian čio Vai kų uni ver si te to 
stu den tai iš klau sė žie mos 
pa skai tų cik lą. Iš ti ki miau
si pa skai tų lan ky to jai už pil
dė vi sus stu di jų kny ge lės 
įra šus ir su uni ver si te tu at
si svei ki no iki pa va sa rio. Vai
kams iš vi so bu vo su reng tos 
pen kios pa skai tos.

PasItInka
šventes

vaIkų
sesIja

NEMOKAMAS KINAS 
PRASIDEDA SU „VILNIAUS DIENA“!

Filmas apie jautrumą

Ateik į nemokamą „Vilniaus dienos“ kino 
seansą vasario 16 d. 15 val. „Skalvijos“ ki-
no centre. „Laikas būti laimingam“ – ko-
miška drama, pelniusi net septynis „Čekų 
liūtus“, pagrindinį „San Sebastiano“ kino 
festivalio prizą ir nominuota „Oskarui“.

Vil niaus val džia neap sisp ren
džia: priim ti Mask vos val džios 
už mo jus at nau jin ti Ža lio jo til to 
skulp tū ras ar ne.

Dar praė ju sios sa vai tės ga le sa vi
val dy bė už tik ri no, kad Mask vos 
ke ti ni mai „yra išanks ti niai ir ne tu ri 
pa grin do“. Ta čiau va kar paaiš kė jo, 
kad pa grin das vis dėl to yra.

Sos ti nės vi ce me ras Ro mas Ado
ma vi čius va kar po rta lui del fi.lt 
pa tvir ti no praė ju sių me tų pa bai
go je pa ts va do va vęs su si ti ki mui 
su Ru si jos am ba sa dos, Mask vos 
vy riau sy bės at sto vais ir Mask vos 
res tau ra vi mo įmo nės va do vais, 
ku rie Ža lio jo til to skulp tū rų res
tau ra ci jai siū lė sa vo pa gal bą.

Pa sak vi ce me ro, anks čiau į jį 
dėl to krei pė si Mask vos am ba
sa dos kon su las ir klau sė, ar ga lė tų 
at vyk ti, nes gir dė jo dis ku si jas dėl 
Ža lio jo til to skulp tū rų būk lės, o 
jiems tai bu vo įdo mu.

„Į tą klau si mą bu vo at sa ky ta 
tei gia mai, jie at vy ko, nag ri nė jo 
si tua ci ją“, – del fi.lt sa kė R.Ado
ma vi čius.

Jis bū tų lin kęs priim ti Mask vos 
pa ra mą, ta čiau Vil niaus me ras 
Vi lius Na vic kas sa ko „ne“. „Vil
niaus sa vi val dy bė skulp tū ras 
at nau jins sa vo jė go mis, kai tam 
ateis lai kas“, – iš pla tin ta me pra
ne ši me ci tuo ja mas V.Na vic kas.

Gir di, ir be Ža lio jo til to skulp
tū rų mies te yra, ap stu pa mink lų 

Mask va siū lo pa gal bą,  
Vil nius blaš ko si

bei erd vių, ku rias bū ti na at nau
jin ti. „Tai – Že mai tės skve ras ir 
pa mink las ra šy to jai, Jo no Pau
liaus II aikš tė, A.Sa cha ro vo įam
ži ni mo vie ta. Ža lio jo til to skulp
tū ros – vie nas iš ob jek tų, ku rį 
atė jus lai kui ren gia ma si re mon
tuo ti, ta čiau jam, kaip ir ki tiems, 
už sie nio pa ra mos ne pra šo me“, – 
už tik ri no mies to me ras.

R.Ado ma vi čiaus ma ny mu, pri
ė mus ru sų pa siū ly mą ne nu tik tų 
nie ko blo ga: „Tu ri me su tar tį su 
Mask vos me ri ja, bend rau ja me ir 
nie ko nė ra smerk ti no, nes kai pri
reiks Mask vai mū sų spe cia lis tų, 
juos nu sių si me, o da bar jie siū lo 
sa vo spe cia lis tus ir tai ne tu rė tų 

tu rė ti blo go to no ar ko kio nors 
po li ti nio at spal vio.“

Koks spren di mas bus priim tas, 
sa vi val dy bė tu rė tų nu spręs ti pa si
ta ru si su Lie tu vos val džios at sto
vais, re gu liuo jan čiais tarp tau ti
nius san ty kius. Ko lū kie tį, ka rei vį, 
dar bi nin ką ir stu den tą vaiz duo
jan čios Ža lio jo til to skulp tū ros 
pa sta ty tos 1952ai siais. Eks per tų 
nuo mo ne, su rū di ju sių skulp
tū rų res tau ra ci ja kai nuos apie 60 
tūkst. li tų. Skulp tū ras pla nuo ta 
at nau jin ti per nai ru de nį, ta čiau 
dėl mies to fi nan si nės pa dė ties ir 
prio ri te tų res tau ra vi mas šio, kaip 
ir dau ge lio ki tų, ob jek tų ati dė tas.

VD inf.

Re lik tas:  � ko lū kie tį, ka rei vį, dar bi nin ką ir stu den tą vaiz duo jan čios 
Ža lio jo til to skulp tū ros pa sta ty tos 1952ai siais.  

 To mo Ur be lio nio (BFL) nuo tr.

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

Sa vi val dy bė ga vo du be veik iden
tiš kus pra šy mus. Bend ro vė „AAA 
As to ri ja“, val dan ti vieš bu tį „Ra
dis son SAS As to ri ja“ ir ke le tą 
ša lia esan čių pa sta tų, pa si pra šė 
at lei džia ma nuo NT mo kes čio. 
Kri zės pa da ri nius skau džiai pa ju
tę vers li nin kai pra šo nu ra šy ti so

Pra šy mas:  � ša lia Ro tu šės įsi kū ru sio vieš bu čio „Ra dis son SAS As to
ri ja“ sa vi nin kai pra šo nu ra šy ti be veik 617,5 tūkst. li tų.  

 And riaus Ufar to (BFL) nuo tr.

Vers li nin kai pra šo mi li jo ni nės ma lo nės
0,9 mln. li tų – to kia su ma tu rė tų pa tek
ti į miesto biu dže tą kaip „Li tex po“ pa ro
dų cent ro bei vieš bu čių ne kil no ja mo
jo tur to (NT) mo kes tis. Ta čiau vers li nin
kai pra šo šią su mą nu ra šy ti.

svars tę sa vi val dy bės sky riai pa si
sa kė už tai, kad vers li nin kų pra
šy mai ne bū tų ten ki na mi.

Spren di mų pro jek tams, ku riais 
siū lo ma at mes ti vers li nin kų pra
šy mus, jau pri ta rė sos ti nės sa vi
val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek
to rius Vy tau tas Mi lė nas. Pa na šią 
nuo mo nę iš sa kė ir mies to ta ry bos 
ko le gi ja. Ta čiau le mia mą žo dį vis 
dėl to tars sos ti nės ta ry ba.

Jei gu mies tas vers li nin kams 
ne su teiks to kios ma lo nės, gin čai 
dėl NT mo kes čio ga li per si kel ti į 
teis mą. Ta ry bo je jau bu vo svars
to mas pa na šus klau si mas – siū
ly ta NT bend ro ves at leis ti nuo 
NT mo kes čio už pa sta ty tus ir 
įre gist ruo tus, ta čiau ne par duo tus 
bu tus. Sos ti nės ta ry ba tuo met 
šiam siūlymui nepritarė.

li džią su mą – be veik 617,5 tūkst. 
li tų. To pa ties pra šo ir pa ro dų 
cent ras „Li tex po“. Tie sa, su ma 
dau giau nei per pus ma žes nė – 
„Li tex po“ no rė tų ne su mo kė ti 274 
tūkst. li tų NT mo kes čio.

Jei „AAA As to ri ja“ ir „Li tex po“ 
pra šy mai bus pa ten kin ti, tai 
mies tui kai nuos be veik 0,9 mln. 
li tų. Ta čiau neat ro do, kad taip ga li 
įvyk ti. Mat kol kas vi si pra šy mus 
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Ša rū nas Čer niaus kas
s.cerniauskas@diena.lt

Va sa rio 16-oji Seu le
Prem je ro And riaus Ku bi liaus po
tvar kiu su da ry ta de le ga ci ja sa vo 
vieš na gę Pie tų Ko rė jos sos ti nė je 
Seu le pra dės atei nan tį pir ma die
nį, va sa rio 15 d. De le ga ci jos va
do vei – kraš to ap sau gos mi nist rei 
Ra sai Juk ne vi čie nei – tai bus vie
nas iš ne dau ge lio at ve jų, kai Va sa
rio 16ąją teks su tik ti už sie ny je.

Mi nist rę ly dės gau si svi ta. 
Kraš to ap sau gos mi nis te ri jai 
Seu le at sto vaus ir mi nist rės ad ju
tan tas Gied rius Dvi lai tis, taip pat 
mi nis te ri jos Tarp tau ti nių ry šių ir 
ope ra ci jų de par ta men to di rek to
rius Ro ber tas Šap ro nas.

Ne ką kuk les nė kom pa ni ja at sto
vaus ir Lie tu vos ener ge ti kos in te
re sams. Į Seu lą ke liaus ener ge ti kos 
vi ce mi nist ras Ro mas Šve das ir 
Vi sa gi no ato mi nės elekt ri nės ge
ne ra li nis di rek to rius Ša rū nas Va
si liaus kas. Li kę de le ga ci jos na riai – 
ūkio ir su si sie ki mo vi ce mi nist rai 
Ar nol das Bur kovs kis ir Rim vy das 

Sunk me čiu – ke lio nė į Seu lą

Prie žas tis: �� kraš�to�ap�sau�gos�mi�nist�rė�R.Juk�ne�vi�čie�nė�ir�Kau�no�me
ras�Seu�le�ieš�kos�in�ves�ti�ci�jų.� � Aliaus�Ko�ro�lio�vo�nuo�tr.

Mi nist rė, Sei mo na rys, trys vi ce mi nist rai, 
Kau no me ras ir dar ke tu ri aukš ti pa rei
gū nai – to kia de le ga ci ja be veik sa vai tei 
ke liaus į Pie tų Ko rė ją ieš ko ti pi ni gų.

Vaš ta kas, Kau no me ras And rius 
Kup čins kas, Sei mo na rys Vai do tas 
Ba ce vi čius ir Lie tu vos am ba sa do
rius Ki ni jai, Ko rė jai, Mon go li jai ir 
Viet na mui Ro kas Ber no tas.

Ža da in ves ti ci jas
De šim ties žmo nių ko man di ruo
tė į Seu lą – ne pi gus ma lo nu mas 
kri zės ka muo ja mai vals ty bei. 
Ta čiau de le ga ci jos na riai įsi ti ki
nę, kad ke lio nė ne truks at si pirk ti. 
Mat ko rė jie čiai esą ga li į Lie tu vą 
at neš ti mi li jo ni nes, o gal ir mi li
jar di nes in ves ti ci jas.

„Yra in te re sas in ves tuo ti, da
ly vau ti įvai riuo se mū sų pro jek
tuo se. Jie ma to ga li my bių dėl 
ato mi nės elekt ri nės, ki tų in ves
ti ci jų“, – dien raš čiui sa kė par
la men ta ras V.Ba ce vi čius, Tarp
par la men ti nių ry šių su Ko rė jos 
Res pub li ka gru pės pir mi nin kas.

Pa sak jo, Pie tų Ko rė jos eko
no mi ka lai kosi kur kas ge riau 
nei mū siš kė, tad rei kia pa trauk ti 
Azi jos ša lies vers li nin kų dė me sį. 
Esą bū tent dėl to į Seu lą ke liau ja 
net ke tu rių mi nis te ri jų at sto vai.

Pak laus tas, ko Ko rė jo je ieš kos 
Kau no me ras A.Kup čins kas, Sei mo 
na rys ne ga lė jo de ta li zuo ti. Ta čiau 
jis už si mi nė, ne va ko rė jie čiai ke
ti na Lie tu vo je sta ty ti ga myk lą, 
gal būt ir Kau no apy lin kė se. 

R.Juk ne vi čie nė va žiuo ja gar bės
„Šiuo vi zi tu pir miau sia sie kia
me pa dė ti mū sų ša lims už megz ti 
glau des nius ry šius eko no mi nio 
vys ty mo ska ti ni mo, ener ge ti kos, 
trans por to, in for ma ci nių tech no
lo gi jų ir ki to se sri ty se. Ti ki mės, 
kad ir Lie tu va ga lė tų su do min ti 
Ko rė ją kaip po ten cia li rin ka, to dėl 
kvie si me Ko rė jos žmo nes at vyk

ti ir in ves tuo ti Lie tu vo je“, – taip 
vi zi to į Ko rė ją prie žas tis R.Juk ne
vi čie nė aiš ki na ofi cia lia me Kraš
to ap sau gos mi nis te ri jos pra ne
ši me.

Kraš to ap sau gos mi nis te ri jos 
de le ga tai sa vai tę Seu le leis pa
si ra ši nė da mi su si ta ri mus, ap ta
ri nė da mi mi si ją Af ga nis ta ne ir 
t. t. Tie sa, vi zi to me tu įvyks dar 
vie nas svar bus da ly kas – R.Juk
ne vi čie nei už as me ni nį in dė lį 
plė to jant po li ti nius ir kul tū ri nius 
ry šius tarp Lie tu vos ir Ko rė jos 
Res pub li kos bus su teik tas Han
koo ko už sie nio stu di jų uni ver si
te to gar bės dak ta ro var das.

Kiek tai kai nuos?

Prem je ro po tvar kis nu sta to, kad 
de le ga ci jos na rių ko man di ruo tės 
iš lai dos ap mo ka mos „iš ati tin ka
mų ins ti tu ci jų lė šų“. Ki taip ta riant, 
Kau no me ro ke lio nė pa tuš tins 
mies to biu dže tą, o Kraš to ap sau
gos, Su si sie ki mo, Ener ge ti kos ir 
Ūkio mi nis te ri jos taip pat tu rės pa
kra ty ti ki še nes dėl sa vo de le ga tų.
Tie sio gi nių skry džių iš Vil niaus 
į Seu lą nė ra. Tai gi vals ty bės de
le ga tai vei kiau siai ke liaus iš vie
no di džių jų Eu ro pos oro uos tų, 
pvz., Frank fur to. Eko no mi nės 
kla sės ke lio nė vie nam žmo gui, 
kaip sa vo tink la la py je nu ro do 
oro bend ro vė „Luft han sa“, kai
nuo tų nuo maž daug 1300 iki 
2175 eu rų (4,5–7,5 tūkst. li tų). Jei 
de le ga tai ke liaus ne eko no mi
ne, o vers lo kla se, kai na vie nam 
žmo gui šok te lės iki 6–7,9 tūkst. 
eu rų (20,7–27,3 tūkst. li tų). Tie sa, 
am ba sa do riui R.Ber no tui to kio 
to li mo skry džio ne pri reiks.
Ge riau siu at ve ju vien de vy nių 
de le ga tų ke lio nė mo kes čių mo kė
to jams kai nuos per 40 tūkst. li tų. 
Jei pa si rink tas ne pa ts pi giau sias 
va rian tas, vien lėk tu vo bi lie tai 
vals ty bei at sieis 180–245 tūkst. 
li tų. Kiek kai nuos ke liau nin kų ap
gy ven di ni mas vieš bu ty je ir ki tos 
ko man di ruo tės iš lai dos, lie ka tik 
spė lio ti.
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As ta Kuz ne co vaitė
a.kuznecovaite@diena.lt

Jau čia si ty ras
Pa sak ge ne ra li nio pro ku ro ro pa
va duo to jo Gin ta ro Ja sai čio, tam, 
kad jis ir ki tas pa va duo to jas Vy
tau tas Bar kaus kas pa si trauktų, 
rei kia rimtų ar gu mentų, o pre
ten zi jos ir prie kaiš tai dėl jų dar
bo tu ri būti la bai rim ti.

„Nie kas man pre ten zijų ne pa
reiškė, net ir pa ti Pre zi dentė“, – 
va kar pa reiškė G.Ja sai tis.

Jis teigė ne sąs po li ti nio pa si
tikė ji mo pa reigū nas, ku ris sa vo 
dar bo vietą turėtų pa lik ti at si
sta ty di nus va do vui.

„Ma nau, kad ga liu dirb ti iki ka
den ci jos pa bai gos, juo lab kad per 
sa vo pra ktiką ne prik lau siau jo
kioms po li tinėms par ti joms, jo
kioms ta ria moms, tik roms, ne 
 tik roms nu si kals ta moms gru
puotėms, įta kos sfe roms, stam bio jo 
ka pi ta lo at sto vams ne ke liak lups

čia vau, ne dir bau ir ne dirb siu“, –  
prie žas čių pa lik ti po stą pir ma lai
ko ne ma to G.Ja sai tis.

Jo ka den ci ja, kaip ir V.Bar kaus
ko, bai gia si ge gužę. Pre zi dentė 
D.Gry baus kaitė yra pa reiš ku si, 
kad šių dviejų pa reigūnų ka den
ci jos ne pratęs.

Spaud žia de ši nie ji po li ti kai
Pak laus tas, ar jis savęs ne sie ja su 
Ge ne ra linės pro ku ratū ros va do
vy be, ku ria Pre zi dentė pra si tarė 
ne be pa si ti kin ti, G.Ja sai tis at sakė 
sie jan tis, ta čiau pa brėžė, jog prie
kaiš tai jam tu ri būti iš sa ky ti la bai 
aiš kiai, o ne abst rak čiai mi nint 
ke lias re zo nan si nes by las.

G.Ja sai tis teigė, kad Ge ne ra linė 
pro ku ratū ra did žiau sią spau dimą 
pa ti ria dėl re zo nan si nių ty rimų: 
Vy tau to Po ciū no žūties, Ju ro Ab
ro ma vi čiaus nu žu dy mo, Al gir do 
Pet ru se vi čiaus, Sau sio 13osios 
įvy kių ir Kau no pe do fi li jos by
lų. „Vi sos šios by los, jei pa me

na te, visą laiką bu vo links niuo
ja mos de šinės po zi ci jos par ti jos 
at stovų. Ma nau, kad nė vie nai 
po li ti nei jėgai pro ku ratū ra ne tar
nau ja ir kai baig sis ka den ci ja, tas, 
kas priims spren di mus dėl pro ku
ratū ros va do vybės, turės ir spręs
ti klau si mus, kaip ši tos by los tu
ri baig tis“, – kalbė jo G.Ja sai tis.

At sa kas B.Lu biui
Spau di mo, ge ne ra li nio pro ku ro ro 
pa va duo to jo tei gi mu, su lau kia ma 
ne tik iš de ši niųjų par tijų at stovų, 
bet ir vie nos ka pi ta lo grupės ži
niask lai dos prie mo nių. Toks spau
di mas suin ten syvė jo nuo pra ėju sių 
Sei mo rin kimų. „Jei taip ban do
ma pa ro dy ti, kad pro ku ratū ra tu ri 
priim ti spren di mus, ko kie rei ka lin gi 
tai gru pei ir taip to liau, ši to ne bus. 
Kal bant apie spau dimą, taip, tas 
spau di mas jau čia mas. Bet ma nau, 
kad ko le gos pro ku ro rai yra pa kan
ka mai pa dorūs, sąži nin gi ir psi cho
lo giš kai at sparūs, kad galėtų priim

ti teisė tus spren di mus kiek vie na me 
pro ce se“, – pa reiškė G.Ja sai tis.

Pap ra šy tas įvar dy ti spau dimą 
pro ku ro rams da ran čią ži niask lai
dos grupę, G.Ja sai tis at sakė: „Ar 

aš dar tu riu pa sa ky ti, kad ka ra lius 
nuo gas?“ Ta čiau vėliau bu vo at
vi ras: „Taip, aš kalbė jau apie Bro
nis lo vui Lu biui pri klau san čių ži
niask lai dos prie mo nių grupę.“

G.Ja sai tis: tar nais ne būsi me

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

Val dan tie ji pa tvir ti no, kad ket vir
ta dienį Sei mo neei linė je se si jo je 
bus sprend žia mas Al gi man to Va
lan ti no at lei di mo iš ge ne ra li nio 
pro ku ro ro pa reigų klau si mas.

Did žiau sios Sei me Tėvynės 
sąjun gosLie tu vos krikš čio nių 
de mok ratų (TSLKD) frak ci
jos se niū nas Jur gis Raz ma va
kar dien raš čiui teigė bai giąs su
rink ti rei kiamą par la men tarų 
pa rašų skai čių, kad  A.Va lan
ti no at lei di mo klau si mas būtų 

įtrauk tas į neei linės se si jos dar
bot varkę. „Ga li me drąsiai fik
suo ti, kad šis klau si mas turėtų 
būti įtrauk tas į dar bot varkę“, – 
ti ki no J.Raz ma.

Jis tikė jo si vi sus 47 rei ka lin gus 
Sei mo na rių pa ra šus su rink ti iki 
ket vir ta die nio ry to, dar iki ple na
ri nio po sėdžio pra džios. Neei linė 
se si ja šau kia ma 47 Sei mo na rių 
rei ka la vi mu. Tik se si jos ini cia
to riai tu ri teisę for muo ti jos dar
bot varkę.

Tai, kad bus su reng ta neei linė  
vie nos die nos se si ja va sa rio 11
ąją, bu vo pa skelb ta dar pra ėju
sios sa vaitės vi du ry je, kai ge ne
ra li nis pro ku ro ras dar ne bu vo 
pa skelbęs, kad at si sta ty di na. 
Po to, kai pra ėjusį penk ta dienį 
A.Va lan ti nas at nešė Pre zi den tei 
Da liai Gry baus kai tei at si sta ty
di ni mo pa reiš kimą ir vals tybės 
va dovė ne dels da ma pa si rašė 
dek retą dėl šio klau si mo tei
ki mo Sei mui, J.Raz ma vėl ėmė 
rink ti 47 par la men tarų pa ra šus, 
kad jau su for muo ta se si jos dar
bot varkė būtų pa pil dy ta ge ne ra

li nio pro ku ro ro at lei di mo iš pa
reigų klau si mu.

TSLKD frak ci jos va do vas ti
ki si, kad dėl A.Va lan ti no Sei mas 
ap si spręs per vieną dieną – ket
vir ta dienį. Ta čiau J.Raz ma pri
pa ži no, kad yra pro cedū rinės 
ga li mybės Sei mo ga lu tinį bal sa
vimą dėl ge ne ra li nio pro ku ro ro 
at lei di mo per kel ti į ko vo 10 d.  
pra si de dan čią ei linę pa va sa rio 
se siją. „To kio mis ga li mybė mis 
ga li pa si nau do ti bet ku ri frak ci
ja, ypač jei gu nu spręstų po A.Va
lan ti no kal bos iš Sei mo tribū nos 
kiek de ta liau ap mąsty ti tai, ką jis 
pa sa kys“, – sakė po li ti kas. „Ta
čiau ti kiuo si, kad bus at si žvelg ta 
į ge ne ra li nio pro ku ro ro norą pa
si trauk ti jau da bar, nea tidė lio
ti šio klau si mo iki pa va sa rio“, – 
pri dūrė jis.

Ge ne ra li nis pro ku ro ras vie šai 
ne pas kelbė mo tyvų, kodėl trau
kia si iš pa reigų, ir pa žadė jo tai 
pa da ry ti Sei mo neei linės se si jos 
po sėdy je, jei gu ja me bus svars
to mas jo at si sta ty di ni mo klau
si mas.

Ri ba: �� G.Ja�sai�tis�ti�ki�no�nie�kuo�met�ne�dirbęs�ir�ne�dirb�siąs�stam�bio�jo�
ka�pi�ta�lo�at�sto�vams.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

At sis ta ty di nu sio ge ne ra li nio pro ku ro ro Al gi man to Va lan ti no 
pa va duo to jai ne ke ti na trauk tis. Pro ku ro rai ti ki na pa ti rian tys  
did žiulį po li tikų ir vers lo mag natų spau dimą.

Ge ne ra li nis pro ku ro ras pa va sa rio ne su lauks

Pa bai ga: �� A.Va�lan�ti�nas�po�stą�tik�riau�siai�pra�ras�jau�ry�toj.� �

� Min�dau�go�Ažu�ši�lio�nuo�tr.

Nuo la ti nis ge ne ra li nis pro ku ro ras 
galės būti pa skir tas ne anks čiau 
kaip kovą, kai Sei mas jau dirbs ei
linė je se si jo je. Lai ki nai va do vau ti 
Ge ne ra li nei pro ku ratū rai turėtų šios 
pro ku ratū ros Vals ty bi nio kal ti ni mo 
sky riaus vy riau sia sis pro ku ro ras 
Rai mon das Pet raus kas. Tei ki mas 
Sei mui R.Pet raus kui pa ves ti lai ki
nai ei ti ge ne ra li nio pro ku ro ro pa rei
gas nu ma ty tas Pre zi dentės D.Gry
baus kaitės ant ra die nio dek re te.
R.Pet raus kas vie šo jo je erdvė je 
tarp kan di datų va do vau ti Ge ne ra
li nei pro ku ratū rai bu vo mi ni mas  
2005 m., ta čiau ta da tuo me tis pre zi
den tas Val das Adam kus ge ne ra li
niu pro ku ro ru pa skyrė A.Va lan tiną.

Įpėdi nis –  
R.Pet raus kas?

Pre�zi�dentė�Da�lia�Gry�baus
kaitė�šian�dien�Suo�mi�jo�je�
tarp�tau�ti�nia�me�fo�ru�me�ap
tars�Bal�ti�jos�jūros�už�terš�tu
mo�pro�ble�mas�ir�su�si�tiks�su�
Ru�si�jos�prem�je�ru�Vla�di�mi�ru�
Pu�ti�nu.�Pre�zi�dentės�at�stovų�
tei�gi�mu,�dvi�ša�lis�su�si�ti�ki�mas�
su�V.Pu�ti�nu�įvyks�Ru�si�jos�
prem�je�ro�pra�šy�mu.

IstorInIs
susItIkImas

Te�le�ko�mu�ni�ka�cijų�bend
rovė�„Teo�LT“�nuo�va�sa
rio�vi�du�rio�iki�60�pro�c.�at
pi�gins�skam�bu�čius�į�mo
bi�liųjų�ope�ra�to�rių�tink�lus.�
„Teo�LT“�pra�nešė,�jog�su
da�ry�ti�pa�lan�kes�nes�sąly�gas�
klien�tams�lei�do�šie�met�su
mažėję�tarp�tink�li�nio�ry�šio�
ta�ri�fai.

Vie�no�did�žiau�sių�ša�ly�je�ko
mer�ci�nių�ban�kų�„Swed�bank“�
ban�ko�grupė�Lie�tu�vo�je��
2009�m.�pa�tyrė�1,181�mlrd.�
litų�nuo�sto�lių.�Tiek�nuo�sto
lių�per�nai�pa�tir�ta�ban�kui�su
for�ma�vus�ati�dėji�nius�ga�li
miems�pa�skolų�nuo�sto�liams�
ir�su�mažė�jus�pa�ja�moms�dėl�
smu�ku�sios�eko�no�mi�kos.

„teoLt“
mažInakaInas
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L
y ti nius nu si kal ti mus prie š 
vai kus pa da riu siems as me
nims efek ty viau sia tai ky ti 
psi cho lo ginį gy dymą, o che

minė kast ra ci ja turėtų būti nau do ja
ma tik išim ti niais at ve jais, sa ko Tei
sės ins ti tu to eks per tai.

Įsta tymų pai nia va
Tei si nin kai va kar pri statė ty rimą, 
ku ris bu vo pra dėtas Tei sin gu mo 
mi nis te ri jos ini cia ty va, rea guo jant į 
pra ėju sių metų ru dens įvy kius Kau
ne ir su jais su si jusį pe do fi li jos skan
dalą, taip pat į tai, kad Sei me bu vo 
pa teik tos ini cia ty vos įtei sin ti che
minę kast ra ciją ir sek sua li nių nu si
kaltė lių viešą re gistrą.

Teisės ins ti tu to di rek to riaus Pet
ro Ra gaus ko tei gi mu, tei siš kai tai
ky ti che minę kast ra ciją būtų ga li
ma ta da, kai as me niui nu sta ty tas 
psi chi nis su tri ki mas, dėl ku rio jis 
pri pažįs ta mas ri bo tai pa kal ti na mu 
ar ba ne pa kal ti na mu.

Ta čiau, anot P.Ra gaus ko, pro b
lemų ky la dėl to, kad pri ver čiamą
sias me di ci nos prie mo nes, tarp jų 
ir che minę kast ra ciją, įsta ty miš kai 
ga li ma tai ky ti tik už tvir ki na muo
sius veiks mus, nes įsta ty mai nu
ma to, kad už iš ža gi nimą ir sek sua
linį prie var ta vimą ga li ma baus ti tik 
laisvės at ėmi mo baus me.

Įsta ty me, anot tei si nin ko, turė
tų būti nu ma ty ta nuo sta ta ne ga
lin čiam kont ro liuo ti sa vo sek sua li
nio po trau kio as me niui jo su ti ki mu 
tai ky ti che minę kast ra ciją.

Psi cho lo gi nio gy dy mo nau da
Pa sak Teisės ins ti tu to Baud žia mo
sios jus ti ci jos ty rimų sky riaus tyrė jo 
Man to Lie sio, me di ka men tinė ar ba 
che minė kast ra ci ja taip pat ne vi sa
da efek ty vi, nes dau ge lis pa žeidėjų 
to kius nu si kal ti mus pa da ro ne dėl 
li guis to sek sua li nio pa si ten ki ni mo, 
bet dėl kitų prie žas čių. To kia kast
ra ci ja galėtų būti tai ko ma tik pe do
fi lams, tai yra as me nims, ku riems 
diag no zuo ta li ga – pe do fi li ja, nes 
dau gu ma pa žeidėjų nėra pe do fi lai.

„Pap ras tai jie (ly ti nius nu si kal ti
mus prie š vai kus pa darę as me nys –  
red. pa st.) būna vaikų pa žįsta mi, 
drau gai, bend raam žiai ar ba tėvai, ar
ti mie ji. Kad žmogų pa va din tu me pe
do fi lu, rei kia kons ta tuo ti psi chi kos 
su tri kimą“, – kalbė jo M.Lie sis. Jo tei
gi mu, che minė kast ra ci ja turėtų būti 
tai ko ma sa va no riš kai, ta čiau bėdų iš
ky la dėl to, kad abe jo ti na, ar pa ts as

muo norėtų var to ti šiuos vais tus. Be 
to, nors jų Lie tu vo je ir yra, to kie me
di ka men tai brangūs, var to ti ni kiek
vieną dieną ir ne kom pen suo ja mi.

Vis dėlto, pa sak tei si ninkų, efek
ty viau sias būdas būtų psi cho lo gi nis 
gy dy mas, pa vyzd žiui, da ly vau ti ly
tinį el gesį kei čian čio se pro gra mo
se įka li ni mo įstai go se. To kios pro g 
ra mos turėtų būti vyk do mos kuo 
anks čiau, kad as muo dėl ap lin
kos po vei kio ne pradėtų ma ny ti, esą 
bu vo ne tei sin gai nu baus tas. To kiais 
at ve jais, be psi cho lo gi nio gy dy mo, 
būtų ga li ma skir ti ir vaistų.

Nuo nu si kal timų neatg ra so
Teisės spe cia listų nuo mo ne, daug 
dėme sio turėtų būti krei pia ma į to
kių nu si kal timų pre ven ciją, nes esą 
dau ge lis ly ti nių nu si kaltė lių ir pa tys 

vai kystė je galė jo pa tir ti sek sua linę 
prie vartą. To kių vaikų rea bi li ta ci jai 
reikėtų skir ti ypa tingą dėmesį. Apie 
to kio po būdžio nu si kal ti mus turė
tų būti švie čia ma ir vi suo menė, ri
zi kos grupės, ly ti niai nu si kaltė liai ir 
jų au kos.

Pa sak teisės spe cia listų, chi rur
ginė kast ra ci ja ap skri tai ne turėtų 
būti nau do ja ma, o jos efek ty vu
mas yra abe jo ti nas, nes chi rur giš kai 
kast ruo ti as me nys ne nus to ja da ry ti 
sun kių nu si kal timų, kei čia si tik to
kių nu si kal timų rūšis.

„Už sie nio ty ri mai ro do, kad 33 pro c.  
chi rur giš kai kast ruotų pa žeidėjų ir 
vėliau darė nu si kal ti mus, ta čiau jie 
bu vo ne be ly ti nio po būdžio, ki to kie, 
bet taip pat sun kaus po būdžio nu si
kal ti mai“, – tvir ti no Teisės ins ti tu
to Vaikų ir jau ni mo teisės sek to riaus 
jau nes nio ji moks lo dar buo to ja Mar
ga ri ta Dob ry ni na.

M.Lie sio tei gi mu, chi rur ginė kast
ra ci ja nea ti tin ka Lie tu vos ra ti fi kuo
tos Eu ro pos kon ven ci jos prie š kan
ki nimą ir ki tokį žiaurų, ne žmo nišką, 
že mi nantį el gesį ir bau dimą, o tai esą 
yra pa tvir tinęs ir Eu ro pos ko mi te tas 
šiems klau si mams spręsti.

„Chi rur ginę kast ra ciją mes pri
vers ti at mes ti, nes to kie yra Lie tu vos 
tarp tau ti niai įsi pa rei go ji mai, ir todėl, 
kad taip tu ri elg tis vi sos ci vi li zuo tos 
vals tybės“, – teigė M.Lie sis.

Tei si nin kai taip pat ne pri tarė ir 
vie šo ly ti nių nu si kaltė lių prie š vai kus 
re gist ro su da ry mo idė jai. Re gist ras 
galėtų būti ne bent už da ras ir skir tas 
tik teisė sau gos ins ti tu ci joms.

Šie Teisės ins ti tu to pa si ūly mai 
pa teik ti Tei sin gu mo mi nis te ri jai.

BNS inf.

K
ultū ros žmonės, ne
pai sydami tar pu sa
vio konf liktų, skir
tin go po žiū rio į Val

dovų rūmus, ne pa ken čia dirb
ti nai ku ria mo įvaizd žio bliz gu
čių. Tai by lo ja žmo nių iš knygų 
pa sau lio reak ci ja į po li tikų pla
nus sve ti mus dar bus par duo ti 
kaip sa vus.
Įkan din Lie tu vos leidėjų aso
cia ci jos pa si pik ti nimą po li tikų 
ini cia ty va siek ti Vil niui (galbūt 
su Kau nu) Pa sau lio knygų sos

tinės var do jau pa reiškė ir Lie
tu vos li te ratū ros vertėjų sąjun
ga. Žmonės, sto vin tys ties kny
gos iš ta ko mis, pri pažįs ta: pa ti 
sa vai me Knygų sos tinės idė
ja yra pui ki, ne tgi būtų ga li ma į 
ją žiūrė ti kaip į ga li mybę tai sy
ti kultū ros pa dėtį Lie tu vo je. Ta
čiau jie pa var go būti ma ne ke
nais, išt rau kia mais į vit riną tik 
tuo met, kai ša lies po li ti kai no ri 
pa si ro dy ti prie š už sie nie čius.
Nea dek vatūs mo kes čiai au
to riams, ne pa tei si na mai di de
lis pri dėtinės vertės mo kes tis 
kny goms, su ma žin tas fi nan sa
vi mas kultū rai – vald žios spren
dimų, dėl ku rių skund žia si kny
gas ra šan tys ir leid žian tys žmo
nės, vai sius šian dien ra gau ja
me vi si.
Tuo me tu, kai leidė jai vi sa me 
pa sau ly je rai to ja si ran ko ves 
ko vai su knygų ne skai ty mo 
ma da ir su ka gal vas, kaip at lai
ky ti elekt ro ni nių knygų kon ku
ren ciją, mūsiš kiai jau di na si dėl 
sa vo po pie rinės šian die nos.
Per me tus ne ga vu sios nė li to 

nau joms kny goms įsi gy ti mo
kyklų bib lio tekų dar buo to jos 
uo liai kli juo ja se nas ir dėl to jau 
ne taip ak ty viai kaip lig šiol ra gi
na vai kus ga ny ti juo das ave les 
bal to se lan ko se. Aka de minės 
bend ruo menės na riai, ne gavę 
pa ra mos, apie sa vo laimė ji mus 
pir miau sia in for muo ja sve tim
kal bius moks linės li te ratū ros 
skai ty to jus, o ne sa vus. Apie 
būties pro ble mas pra by la jau 
ne tik ma žo sios lei dyk los, nie
ka da ne galė ju sios pa si gir ti so
čiu gy ve ni mu, bet ir di desnės, 
ku rioms tik lie tu viš ki įsta ty mai 
ne leid žia pri kiš ti aki vaiz daus 
do mi na vi mo rin ko je.
Knygų kūrėjų ir leidėjų skun
dų fo ne pa si girs ta balsų, esą su
mažė ju si gy ven tojų per ka mo
ji ga lia ir pa si kei tu sios vers lo 
sąly gos leis at si jo ti grūdus, ku
rių mūsų kny gy nuo se stin ga, 
nuo pelų, sle piamų po „pa sau
li nio be stse le rio“ var du. Knygų 
kai nos ir ko kybės san ty kis Lie
tu vo je iš tikrųjų galėtų būti pa
lan kes nis pa sta ro sios nau dai. 
Ta čiau ui da mi knygą – kaip ra
šy tojų, vertėjų, iliust ra to rių dar
bo vai sių ir vers lo pro duktą – to 
ne pa siek si me.
Tie pa tys li te ratū ros vertė jai ne 
kartą prie kaiš ta vo knygų lei
dyk loms dėl ne val do mo no ro 
tau py ti at si sa kant ko ky biškų 
ver timų ar aukš to ly gio re dak
to rių pa slaugų. Ta čiau apie ko
kį aukš tesnės ko kybės siekį 
ga li ma kalbė ti, kai Lie tu vos lei
dyk lo se, at si dūru sio se ties žlu
gi mo slenks čiu, šian dien dir
ba dar ma žiau akių – at leis tas 
vi du ti niš kai kas ket vir tas dar
buo to jas?
Gy ve na me lais vo jo je rin ko je, 
todėl mo kes čių išim čių ne ga
li būti net kny goms? Na, taip. 
Mes juk vi su kuo no ri me būti 
šven tes ni už po pie žių. Ypač – 
mels da mie si lais vosios rin kos 
tai syklėms, ku rios, tiesą sa kant, 
ab so liu čios vald žios ne tu ri net 
Va karų ša ly se. Tie sio ginė pa
ra ma bib lio te koms ir na cio na
linės li te ratū ros sklai dai, knygų 
lei dy bai pa lankūs mo kes čiai ir 
skai ty mo ska ti ni mo pro gra mos 
eg zis tuo ja ne vie no je Va karų 
vals tybė je. Tai gal jų mies tai ir 
te sie kia Knygų sos ti nių vardų? 
Ant raip ne ty čia pelnę gar bingą 
ti tulą turė si me raus ti prie š sve
čius iš už sie nio, ku riems galė
si me pa ro dy ti ne ka žin ko kius 
knygų lo by nus.

Kast ra ci ja  
pe do filų neiš gy dys

Knygų sos tinė 
ar pro vin ci ja?

Ne ty čia pelnę  
gar bingą ti tulą 
turė si me raus ti  
prie š sve čius iš  
už sie nio, ku riems 
galė si me pa ro dy
ti ne ka žin ko kius 
knygų lo by nus.
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At sar gu mas: �� teisės�eks�per�tai�pa�ta�ria�ko�vo�je�su�pe�do�fi�lais�ne�per�lenk�ti�
laz�dos.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

33 pro c. chi rur giš kai 
kast ruotų pa žeidėjų 
ir vėliau darė  
nu si kal ti mus.

Mar ga ri ta Dob ry ni na:
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€ Valiutų kursai
Trečiadienis20100210
ValiuTa kiekis sanTykis ValiuTa kiekis sanTykis
australijosdoleris auD 1 2,1910 kinijosjuanių Cny 10 3,6835
Baltarusijosrublių ByR 10000 8,6740 latvijoslatas lVl 1 4,8733
Čekijoskronų CZk 10 1,3216 lenkijoszlotų Pln 10 8,4637
Danijoskronų Dkk 10 4,6380 norvegijoskronų nOk 10 4,2358
DBsvarassterlingų GBP 1 3,9336 Rusijosrublių RuB 100 8,2793
estijoskronų eek 10 2,2067 Švedijoskronų sek 10 3,4085
euras euR 1 3,4528 Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3522
Japonijosjenų JPy 100 2,8082 Turkijoslira TRy 1 1,6594
JaVdoleris usD 1 2,5146 ukrainosgrivinų uaH 10 3,1168

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

Pri žiū rė ti vi sus per sun ku
Iki šiol Vals ty bi nė kai nų ir ener ge
ti kos kont ro lės ko mi si ja (VKEKK), 
kaip rin kos pri žiū rė to ja, ra miai 
dir bo su ke lio mis de šim ti mis 
ener ge ti kos įmo nių. Ko mi si jos 
na riai pui kiai pa ži no jo vi sus sa
vo ku ruo ja mos sri ties bend ro vių 
at sto vus, su jais ir juo kau da vo, ir 
gin čy da vo si dėl ta ri fų.

Ta čiau pra dė jus li be ra li zuo ti 
elekt ros rin ką ir po tru pu tį kei
čian tis ki toms ener ge ti kos sek
to riaus sri tims, dau gė jant su 
at si nau ji nan čiais ener gi jos šal
ti niais su si ju sių vers lo pro jek tų, 
re gu liuo ja mų įmo nių pa dau gė jo 
maž daug iki 200, ir pa sak nau jos 
VKEKK va do vės D.Kor sa kai tės, jų 
dar dau gės. Da bar ti nis re gu lia
vi mo me cha niz mas to kios naš tos 
esą ne pa kels.

„Re gu liuo to jas tu ri bū ti to kio 
dy džio, kad ga lė tų efek ty viai 
vyk dy ti jam pri skir tas funk ci jas 
ir jei gu vals ty bė ma ža – na tū
ra lu, kad ji ne ga li iš lai ky ti di de lio 
re gu liuo to jo. Va di na si, pa ts re
gu lia vi mas tu rė tų bū ti liek nes nis 
ir in te lek tua les nis“, – va kar Lie
tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra
ci jos kon sul ta ci nia me po sė dy je 
kal bė jo D.Kor sa kai tė.

Esą bū tų ga li ma priim ti tam 
tik ras są nau dų pa skirs ty mo ar ba 
ki to kias prie mo nes, kad ne rei kė tų 
kas met pri žiū rė ti kiek vie nos iš 200 
įmo nių pa ja mų ir in ves ti ci jų. „Ga

Kai nų re gu liuo to jai 
griaus se ną sis te mą

Sunku: �� Kainų�komisija�esą�nėra�pajėgi�kontroliuoti�visų�energetikos�įmonių,�o�jų�liberalizuojant�elektros�
rinką�dar�daugės.� � Andriaus�Ufarto�(BFL)�nuotr.

Nau jo ji Kai nų ko mi si jos va do vė Dia na 
Kor sa kai tė jau pla nuo ja, kaip pa keis ti  
ša ly je vei kian čią re gu lia vi mo sis te mą. 
Ener ge ti kos įmo nių dau gė ja, o ne pa ten
kin ti var to to jai siun ti nė ja mi nuo vie nų 
du rų prie ki tų.

li ma su da ry ti to kias są ly gas, kad 
pa čios įmo nės bū tų suin te re suo tos 
tų są ly gų lai ky tis“, – sa kė VKEKK 
pir mi nin kė. Ji taip pat pa reiš kė, kad 
bus sie kia ma pa lan kių są ly gų nau
jiems elekt ros rin kos da ly viams.

„Ex an te (lot. – išanks ti nis – 
red. pa st.) re gu lia vi mas orien
tuo tas į atei tį. Juo sie kia ma su
da ry ti są ly gas nau jiems rin kos 
da ly viams ly giais pa grin dais įei ti 
į rin ką ir kon ku ruo ti“, – tei gė 
D.Kor sa kai tė.

Stos gin ti var to to jų
VKEKK va do vė į ener ge ti kos sek
to rių siū lo žvelg ti kaip į bend rą 

sis te mą ir at si sa ky ti tai ky ti at
ski ras re gu lia vi mo sis te mė les 
kiek vie nai sri čiai – elekt ros, du jų, 
van dens ir t. t.

„Tu ri me skir tin gas re gu lia vi mo 
sis te mė les. Jos už ker ta nau dą ir 
iš blu ki na at sa ko my bės ri bas. Už 
vie nus da ly kus at sa kin ga lyg ir 
sa vi val dy bė, už ki tus – mes, už 
tre čius – var to to jų tei sių gy nė jai 
ar ba Ener ge ti kos mi nis te ri ja. Bet 
ga lų ga le už skriau dą var to to jui ar 
ki lu sį konf ik tą nie kas ne pri sii ma 
vi sos at sa ko my bės. Tai la bai er
zi na gy ven to jus, nes jie ne ži no, 
kur kreip tis su sa vo pro ble mo mis, 
siun ti nė ja mi nuo du rų prie 
du rų“, – kal bė jo D.Kor sa kai tė.

Pak laus ta, ar VKEKK ap siim tų 
vyk dy ti to kias pa rei gas, D.Kor sa
kai tė at sa kė, kad jei įsta ty mai to 
pa rei ka laus, VKEKK mie lai su tiks 
dirb ti kaip pa grin di nė ins ti tu ci ja 
ir var to to jai su vi so mis bė do mis 
ga lės kreip tis į juos.

Sis te ma – per ne lyg su dė tin ga
Nau jo ji ko mi si jos va do vė taip pat 
at krei pė dė me sį, kad sa vi val dy bės 
tu ri la bai di de lę įta ką nu sta tant 
ši lu mos kai nas, to dėl rei kia pa si
žiū rė ti, ar jų nu sta ty tos skir tin gos 
kai nos, ku rios ga li skir tis 30–40 
pro c., yra tei sin gos vi sų Lie tu vos 
var to to jų at žvil giu.

„Mes tu ri me ke lių pa ko pų sis
te mą ir ga liau siai lie ka neaiš ku, 
kas gi tą ši lu mos kai ną nu sta to, – 
sa vi val dy bė ar re gu liuo to jas. Pa
na šiai yra su in ves ti ci jo mis. Kar
tais at si tin ka taip, kad kai ku rie 
in ves ti ci niai pro jek tai, ku rie 
gal būt ga lė tų duo ti nau dos, pa
si klys ta to je dau gia pa ko pė je sis
te mo je. Kas at sa kin gas?“ – re to
riš kai klau sė D.Kor sa kai tė.

Ji taip pat ti ki si, kad įvyk džius 
vi sus pla nuo ja mus po ky čius ir 
vi siš kai li be ra li za vus elekt ros 
rin ką, su ma žės elekt ros, gal būt ir 
ki tų pa slau gų, kai nos. Tie sa, tuo 
įsi ti kin si me ne anks čiau kaip po 
pen ke rių me tų.

Už vie nus da ly kus 
at sa kin ga lyg ir sa
vi val dy bė, už ki
tus – mes, už tre
čius – var to to jų tei sių 
gy nė jai ar ba Ener ge
ti kos mi nis te ri ja.

Dia na Kor sa kai tė:
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Ing ri da Žir lie nė
i.zirliene@diena.lt

Kau nas taps pa grin di niu oro 
bend ro vės „Rya nair“ cent ru Ry
tų ir Vi du rio Eu ro po je. „Rya nair“ 
taip pat di di na tie sio gi nių skry
džių skai čių – nuo ge gu žės iš Kau
no bus ga li ma nu skris ti į 18 Eu ro
pos oro uos tų.

Nau jo ji avia ci jos ba zė Kau ne bus 
pir mo ji „Rya nair“ ba zė Vi du rio 
Eu ro pos re gio no (Len ki ja, Lie tu
va, Lat vi ja ir Es ti ja) ša ly se ir 40
oji pa sau ly je. Šio je ba zė je Ai ri jos 
bend ro vė pla nuo ja sta ty ti an ga rą 
lėk tu vams lai ky ti, su kur ti dar bo 
vie tų. Iš nau jo sios ba zės ke ti na
ma vyk dy ti 120 skry džių per sa
vai tę.

Pas kelb ti šios nau jie nos į Lie
tu vą at vy ko „Rya nair“ va do vas 
Mi chae las O’Lea ry. Jo tei gi mu, 
bend ro vės pa si rin ki mą įkur ti 
ba zę Kau ne lė mė lanks tus bend
ra dar bia vi mas su oro uos tu, pa
lan ki ša lies oro uos tų mo kes čių 
po li ti ka, plėt ros per spek ty vos. 

„Rya nair“ pa tvir ti no ve dan ti 
de ry bas dėl nau jų ba zių ati da
ry mo su ke tu riais ki tais Vi du rio 
Eu ro pos oro uos tais. Tai su teik tų 
di des nį skry džių pa si rin ki mą ir 
su da ry tų ga li my bę ke lei viams, 
ku rie šiuo me tu pri vers ti bran giai 
mo kė ti už ki tų Vi du rio Eu ro pos 
skry džių bend ro vių bi lie tus, ke
liau ti pi giau.

Nuo ge gu žės „Rya nair“ iš Kau no 
pra dės tie sio gi nius skry džius į dar 
aš tuo nis Eu ro pos mies tus: Bar se
lo ną (Is pa ni ja), Ber ly ną (Vo kie ti ja), 
Diu sel dor fą (Vo kie ti ja), Edin bur gą 
(Ško ti ja), Mi la ną (Ita li ja), Os lą 
(Nor ve gi ja), Pa ry žių (Pran cū zi ja) 
ir Tam pe rę (Suo mi ja).

Bend ro vė, iki šiol skrai di nan ti 
ir į Lon do no (Di džio ji Bri ta ni ja) 
Lu to no bei Stans te do oro uos tus, 
taip pat pa siū lys skry džius į Lon
do no Gat vi ko oro uos tą.

Per spau dos kon fe ren ci ją „Rya
nair“ va do vas M.O’Lea ry pra

Ai rių „Rya nair“ 
pa si rin ko Kau ną

ne šė, kad bend ro vė į Kau no oro 
uos tą ke ti na in ves tuo ti 140 mln. 
JAV do le rių, o 18 jos skry džių ap
tar naus apie 1 tūkst. dar buo to jų. 
Ai ri jos bend ro vė taip pat svars to 
ga li my bes pra dė ti veik lą ir Vil
niaus, Pa lan gos oro uos tuo se.

Vil niaus oro uos tas, mė gi nan tis 
pri vi lio ti Ai ri jos pi gių skry džių 
bend ro vę, dėl nau jų marš ru tų 
de ra si su ke lio mis skry džių įmo
nė mis, tarp jų – Ru si jos įmo nės, 
ku rias do mi na ga li my bės sos ti
nė je kur ti sa vo ba zę. Vil niaus oro 
uos to va do vas To mas Vaiš vi la ti
ki si, kad jei gu pa vyks su si tar ti su 
„Rya nair“, bend ro vė veik lą sos ti
nė je ga lė tų pra dė ti šiais me tais.

Nau jos ba zės ati da ry mo Kau ne 
pro ga Ai ri jos pi gių skry džių 
bend ro vė skel bia 1 mln. bi lie tų 
po 5 eu rus iš par da vi mą ke lio
nėms ko vo mė ne sį pir ma die niais, 
ant ra die niais ir tre čia die niais bet 
ku riuo iš 500 „Rya nair“ marš ru tų 
Eu ro po je.

Su si sie ki mo mi nist ras Eli gi jus 
Ma siu lis, su si ti kęs su „Rya nair“ 
va do vu, pra kal bo apie avia ci jos 
sek to riaus at si ga vi mą: „Iš Vil
niaus, Kau no ir Pa lan gos oro 
uos tų šiais me tais bus vyk do mi 
skry džiai į 41 Eu ro pos mies tą – 
Lie tu va dar nie ka da ne tu rė jo 
to kio oro su si sie ki mo su Eu ro pa. 
2009 m. bu vo vyk do mi skry džiai 
27 kryp ti mis, 2008 m. – 33 kryp
ti mis. Tai at ve ria di de les per spek
ty vas tiek vers lui, tiek tu riz mui. 
Tie sio gi nių skry džių iš Lie tu vos 
yra pa kan ka mai, tu riz mo vers lui 
atė jo lai kas pa si temp ti, ak ty viai 
veik ti. Są ly gos plėt rai tik rai yra.“

Ai ri jos bend ro vė 
taip pat svars to ga li
my bes pra dė ti veik
lą ir Vil niaus, Pa lan
gos oro uos tuo se.
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„Vil niaus au to bu sų“ 
va do vy bė jau pa ren

gė šių me tų tau py mo pla ną. Nuo 
va sa rio 1osios 8 pro c. su ma žin
ta dar bų apim tis: nai ki na ma ant
ro ji pa mai na, au to bu sams liep ta 
sa vait ga liais dar bą pra dė ti vė liau 
nei įpras tai, ne 5.30 val., o 6.30 
val. Be to, dar 73 dar buo to jai grei
čiau siai ne teks dar bo, į gat ves iš
rie dės de šimt au to bu sų ma žiau.

Ma žin da ma dar bų apim tį „Vil
niaus au to bu sų“ va do vy bė ke ti
na ap kar py ti ir dar buo to jų al gas. 
Vai ruo to jams ir re mon to dar bi
nin kams už mo kes tis ma žė tų 13 
pro c., pa da li nių va do vams – 18 
pro c., spe cia lis tams ir tar nau
to jams – apie 15 pro c. Li ku siems 
dar buo to jams al gas ke ti na ma nu
kirp ti 8–12 pro c. Iš vi so ti ki ma
si per me tus su tau py ti be veik 20 
mln. li tų.

„Vyks ta de ry bos su bend ro vės 
pro fe si ne są jun ga, sie kia ma, kad 
vai ruo to jai su tik tų su si ma žin ti 
vi du ti nę al gą nuo 3 tūkst. iki 2,7 
tūkst. li tų po pie riu je. Juk ne nor
ma lu, kai vai ruo to jas už dir ba tiek 
pat kiek Vil niaus vi ce me ras. Be 
to, su ma ži nę al gas iš sau go si me 
leng va tas pen si nin kams“, – op
ti mi za vi mo pla nu džiau gė si Vil
niaus me ras Vi lius Na vic kas.

„Vil niaus au to bu sų“ dar buo
to jų pro fe si nės są jun gos ti ki ni
mu, vi du ti nė vai ruo to jo al ga jo
kiu bū du ne sie kia 3 tūkst. li tų. 
Esą vi du ti nis at ly gi ni mas į ran
kas – 2,2 tūkst. li tų.

Strei kas neiš ven gia mas
Ka da bus ker ta mos dar buo to jų 
al gos – „Vil niaus au to bu sų“ va
do vas Gin ta ras Na ku tis at sa ky
ti ne ga lė jo. Mat dar vyks ta de
ry bos su dar buo to jų pro fe si ne 
są jun ga. Di rek to rius vi lia si, kad 
pa vyks su vai ruo to jais su si tar
ti dėl al gų ma ži ni mo ir iš veng
ti strei kų.

Ta čiau „Vil niaus au to bu sų“ 
pro fe si nė są jun ga nė ne si lei džia į 
kal bas dėl al gų ma ži ni mo. Esą ne 
vai ruo to jų bė da, kad sa vi val dy
bė ne ran da lė šų sko loms su grą
žin ti. Be to, tai bū tų ne be pir mas 
pa si kė si ni mas į dar bo už mo kes
tį. Per nai bend ro vės dar buo to
jų al gos bu vo su ma žin tos apie 13 
pro c., šie met bū tų ker ta mos dar 
14,4 pro c. Mat per nai dar buo to
jams bu vo pa nai kin ti prie dai, su
ma žin tas nu va žiuo ja mų ki lo met
rų skai čius, su trum pin ta dar bo 
die na, pa nai kin ti nak ti niai marš
ru tai. Esą šie met dau giau spaus
tis ne bė ra kur.

„Jie nuė jo leng viau siu ke liu – 
no ri są nau das su ma žin ti skriaus
da mi dar buo to jus. Koks ga li bū ti 
ma ži ni mas, jei gu vi di niai re zer vai 
jau iš nau do ti? Praė ju sią sa vai tę 
bu vo ap klaus ta 80 pro c. dar buo
to jų – jie ka te go riš kai ne su ti ko su 
ma ži ni mo pro gra ma. Bu vo gai la 
žiū rė ti į žmo nes: jie sė dė da mi aša

ras brau kė. Jie juk skai čiuo ja, kiek 
rei kės mo kė ti už ši lu mą, karš
tą van de nį, ki tas pa slau gas. To dėl 
su tar ta: jei gu tik pa lies mū sų at
ly gi ni mus, mes ruo šia mės strei
kui. Tai bus neiš ven gia mas da ly
kas. Dėl strei ko esa me su ta rę ir su 
„Vil niaus tro lei bu sų“ dar buo to
jais“, – grū mo jo „Vil niaus au to
bu sų“ pro fe si nės są jun gos pir mi
nin kas Jo nas De ka mi na vi čius.

„Vil niaus tro lei bu sams“ ge riau
„Vil niaus tro lei bu sų“ pro fe si nė 
są jun ga strei ko idė jai pri ta ria vien 
iš so li da ru mo. Jei gu strei kuo ti su
gal vo tų „Vil niaus au to bu sai“, dėl 
so li da ru mo į gat ves neiš va žiuo tų 
ir nė vie nas tro lei bu sas.

Vis dėl to šios bend ro vės ne
to li ma atei tis kiek ski ria si nuo 
„Vil niaus au to bu sų“. „Vil niaus 
tro lei bu sų“ va do vy bė šių me tų 
tau py mo pla ną sa vi val dy bei tu
rė tų pa teik ti ki tą sa vai tę. Pre li
mi na riai pla nuo ja ma šie met iš
lai das ap kar py ti ko ne tris kar tus 
ma žiau nei „Vil niaus au to bu
sams“. Per me tus su tau py ti ke
ti na ma apie 7 mln. li tų.

Nuo va sa rio pra džios tru pu tį 
ap kar py ti tro lei bu sų marš ru tai – 
jie va ži nės re čiau. Taip pat ke ti
na ma op ti mi zuo ti vi daus val dy

mo apa ra tą. Mat bend ro vė je yra 
pa rei gy bių, ku rios dub liuo ja
si. Pa vyz džiui, „Vil niaus tro lei
bu suo se“ dir ba da li nių punk tų 
ope ra to riai, re vi zo riai ir ki ti, ku
rių pa rei gy bės dub liuo ja si, ta čiau 
jų at ly gi ni mams vien per 2008 m. 
bu vo su nau do ta 1,1 mln. li tų.

Sie kiant op ti mi zuo ti veik lą šie
met iš ad mi nist ra ci jos ke ti na ma 
at leis ti apie 50 dar buo to jų, ta čiau 
jiems bus iš mo ka mos pu sės me tų 
al gos dy džio kom pen sa ci jos. Li
ku siems al gos jau se niai ap kar py
tos 20 pro c. ir da bar vi du ti niš kai 
sie kia 2,5 tūkst. li tų.

Už laisvadienius nemoka
Taip pat rei kė tų at leis ti ir apie 30 
tro lei bu sų vai ruo to jų iš dir ban čių 
630, ta čiau dar buo to jų pro fe si nė 
są jun ga vie toj at lei di mo ver čiau 
ren ka si dvi die nas per mė ne sį ne
mo ka mų ato sto gų. Ki taip ta riant, 
vai ruo to jai at si sa ko vie nos mė ne
sio al gos per me tus.

„Vil niaus tro lei bu sų“ dar buo
to jų al ga šiuo me tu yra ge ro kai 
ma žes nė nei „Vil niaus au to bu
sų“ – ji sie kia vos 1,8 tūkst. li tų 
į ran kas, to dėl dau giau jos su ma
žin ti ne beį ma no ma.

„Yra bend ro vė, ku ri tu ri veik ti. 
Ne ga li ma jos su spaus ti kaip cit
ri nos ir ne ga li ma al gų su ma žin ti 
iki ne są mo nės. Vi są lai ką sa kiau, 
kad žmo gus tu ri gau ti tiek, kad 
ne gal vo tų, iš kur jam dar pa siim
ti. Mums spaus tis dau giau ne bė ra 
kur. Jū sų nuo mo ne, 1,8 tūkst. al
ga di de lė ar ne, jei gu dar pas jus 
na mie dvi vai kų bur nos bū tų?“ – 
ar gu men tus žė rė „Vil niaus tro
lei bu sų“ di rek to rius Ri man tas 
Striš ka.

Dar buo to jus siu ti na sa vi val dy bė
„Vil niaus tro lei bu sų“ dar buo to jų 
pro fe si nė są jun ga į tau py mą žvel
gia ga na ge ra no riš kai. Pro fe si nės 
są jun gos pir mi nin kė Da nu ta Il
ji na at sklei dė, kad dar buo to jus 
guo džia vil tis, jog al gos su ma žin
tos tik lai ki nai. Mat su bend ro vės 
va do vy be su si tar ta, jog vos pa si
trau kus sunk me čiui vi si dar buo
to jai vėl gaus 2008 m. al gas.

Ta čiau kur kas griež čiau at si lie
pia ma apie pa grin di nę sko li nin
kę – Vil niaus mies to sa vi val dy bę, 
ku ri sa va me biu dže te ne ran da 49 
mln. li tų, bū ti nų „Vil niaus tro lei
bu sams“. Mat šios va do vai, ne
pai sy da mi sko los ir sunk me čio, 
vie niems lė šas žars to, o ki tiems 
lie pia dir žus su si verž ti.

„Kiek kar tų sa vi val dy bei ra šy
ta, kad dau giau sia, apie 4 mln. li
tų, ga li ma su tau py ti iš bend ro vės 
ad mi nist ra ci jos, ji į tai neat siž
vel gė. Ji sa vo funk ci jų neat lie ka, 
sko los ne su mo ka. Bet pa sa ky ki te, 
ko kio je ša ly je ra si te ši to kį da ly ką: 
at lei do mū sų bu vu sį di rek to rių už 
blo gą dar bą ir jam su mo kė jo 63,6 
tūkst. li tų išei ti nės pa šal pos! Tai 
ar są ži nin ga pa pras to dar bi nin
ko, ku rio al gą ke ti na ma vis ma
žin ti ir ma žin ti, at žvil giu? O kur 
dar mū sų sko los – 69,2 mln. li
tų. Mes sko lin gi vi siems, kam tik 

Grei tai vaikš čio sim pės ti?
 1

Ti kė ji mas: �� G.Na�ku�tis�vi�lia�si,�kad�su�vai�ruo�to�jais�pa�vyks�su�si�tar�ti�dėl�al�gų�ma�ži�ni�mo�ir�iš�veng�ti�strei�kų.��� To�mo�Ur�be�lio�nio�(BFL�nuo�tr.)

Vi są lai ką sa kiau, 
kad žmo gus tu ri 
gau ti tiek, kad ne
gal vo tų, iš kur jam 
dar pa siim ti.

Ri man tas Striš ka: 
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Dir žus ver žė si ir per nai

Dras tiš kas tau py mo re ži mas „Vil
niaus au to bu sams“ ir „Vil niaus 
tro lei bu sams“ nu sta ty tas 2009
ųjų pa va sa rį. Iš vi so pra šy ta abie
jų bend ro vių są nau das su ma žin ti 
apie 20 mln. li tų. Per nai bu vo at si
sa ky ta da lies nuo sto lin gų marš ru
tų, va lan da su trum pin tas au to bu
sų ir tro lei bu sų par kų dar bo lai kas, 
pa nai kin ti prie dai dar buo to jams, 
nak ti niai marš ru tai, try lik ti at ly gi
ni mai. Taip pat su ma žin tos bend
ro vių iš lai dos pa sta to prie žiū rai, 
kan ce lia ri nėms reik mėms.
Pa vyz džiui, per nai „Vil niaus au to
bu sai“ at si sa kė da lies nuo sto lin gų 
marš ru tų ir taip 15 pro c. su ma ži no 

nu va žiuo ja mų ki lo met rų skai čių. 
At leis ti 77 dar buo to jai, ki tiems pa
nai kin ti prie dai, ap kar py tos al gos. 
Dar bo už mo kes čio fon das nu kirp
tas 3,9 mln. li tų.
„Vil niaus tro lei bu sai“ per nai su tau
pė apie 10 mln. li tų. Di džiau sia su
tau py tų lė šų da lis, apie 60 pro c., 
su si da rė dėl al gų ma ži ni mo po li
ti kos. Vai ruo to jų al gos per nai vi
du ti niš kai nu kirp tos 300 li tų; nuo 
2,1 tūkst. iki 1,8 tūkst. li tų į ran kas. 
Taip pat są nau dos ma žė jo dėl at
si sa ky tų nak ti nių rei sų, ku rie bu
vo ne pel nin gi, taip pat dėl va lan
da su trum pė ju sios vai ruo to jų dar
bo die nos.

Strei kas – ne be 
nau jie na

Po de šim ties me tų per trau kos 
Vil niaus au to bu sų ir tro lei bu sų 
vai ruo to jai vėl ke ti na reng ti strei
ką. Pas ta rą jį kar tą vil nie čiai į dar
bą pės čio mis ke liau ti bu vo pri
vers ti 2000 m. ge gu žės 18ąją.
Tą kart į gat ves neiš rie dė jo nė vie
nas Vil niaus au to bu sas ar tro lei
bu sas, nors jų sos ti nė je bu vo apie 
445: 243 tro lei bu sai ir 202 au to bu
sai. Vai ruo to jai taip iš reiš kė pro
tes tą prieš kar po mas ir lai ku neiš
mo ka mas al gas, dras tiš kai ma ži
na mą dar buo to jų skai čių bend
ro vė se.
Vil niaus mies to sa vi val dy bė tuo
met su skai čia vo, kad strei ko pa
da ry ti nuo sto liai sie kė apie 80 
tūkst. li tų. Siek da ma su švel nin ti 
strei ko pa da ri nius, val džia pa ra
gi no iš va žiuo ti į gat ves dau giau 
pri va čių ve žė jų. Jiems pa skir ti 
tro lei bu sų ir au to bu sų marš ru
tai, iš da ly ti kom pos te riai bi lie
tams žy mė ti.
Šo ki ruo ti „Vil niaus au to bu sų“ ir 
„Vil niaus tro lei bu sų“ va do vai ne
dels da mi krei pė si į teis mus dėl, 
jų nuo mo ne, ne tei sė to vai ruo to
jų strei ko. Ta čiau 2001 m. ko vą 
Aukš čiau sia sis Teis mas pri pa
ži no, kad strei kas su reng tas tei
sė tai.

Vie ny bė: �� tro�lei�bu�sų�vai�ruo�to�jų�pa�dė�tis�šiek�tiek�ge�res�nė�nei�ko�le�gų�au�to�bu�sų�vai�ruo�to�jų,�ta�čiau�strei�ko�idė�jai�jie�pri�ta�ria�iš�so�li�da�ru�mo.�� � Ge�di�mi�no�Sa�vic�ko�(BFL)�nuo�tr.

no ri: ban kams, mo kes čių ins
pek ci jai ir taip to liau“, – pik ti
no si D.Il ji na.

Pa dė tį pa keis tų tik Sei mas
Vil niaus mies to val džia ti ki
na ne no rin ti smuk dy ti vie šo
jo trans por to bend ro vių ir, jei 
tik ga lė tų, šim ta mi li jo ni nę sko lą 
grą žin tų. Ta čiau tam bū ti na pa
keis ti ydin gą leng va tų ap mo kė
ji mo tvar ką.

Mat iki 2006 m. da lį pen si nin
kų, stu den tų, gy ven to jų, tu rin
čių ne ga lią, bi lie to kai nos deng
da vo Vy riau sy bė. Nuo 2006 m. ši 
prie vo lė per mes ta sa vi val dy bėms, 
ku rios sa va me biu dže te ne pa jė gia 
šioms reik mėms ras ti mi li jo nų. 
Pa vyz dys: leng va toms ir nuo sto
lin giems marš ru tams kom pen
suo ti Vil niaus val džia kas met pri
va lo skir ti po 80 mln. li tų, ta čiau 
teiš ga li vos 42 mln. li tų.

Ne ga na to, dar pri va lu su mo kė
ti už ne gau tas pa ja mas ir pri dė ti
nės ver tės mo kes tį. No rė da ma iš
bris ti iš sko lų sa vi val dy bė tu rė tų 
ko re guo ti kom pen suo ja mų leng
va tų dy dį, ta čiau ne ga li, nes tai – 
Vy riau sy bės ir Sei mo kom pe ten
ci ja. Pas ta rie ji į Vil niaus val džios 
vir ka vi mus ne rea guo ja.

„Krei vų veid ro džių ka ra lys tė! 
Mes tu ri me kom pen suo ti da lį ke
lio nės vie šuo ju trans por tu ra jo nų 
gy ven to jams, iš vi sos Lie tu vos ir 
už sie nio ša lių su va žia vu siems 
stu den tams, ku rių au to mo bi liai 
prie uni ver si te tų ne be tel pa, pen
si nin kus, nors yra ir to kių, ku rie 
gau na 3 tūkst. li tų iš mo kas per 
mė ne sį. Sup ran ta ma, leng va
tų rei kia ma žas pa ja mas gau nan
tiems as me nims, bet mes da bar 
re mia me vi sus, o ne tuos, ku
riems la biau siai rei kia“, – pik ti
no si Vil niaus me ras, ta čiau di de
lių vil čių, kad pa dė tis grei tu lai ku 
pa si keis, jis ne tu ri.

Leng va tų rei kia ma žas 
pa ja mas gau nan tiems 
as me nims, bet mes da
bar re mia me vi sus, o 
ne tuos, ku riems la
biau siai rei kia.

Vi lius Na vic kas: 
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Bank ru ta vu sio Ru si jos naf tos 
kon cer no „Ju kos“ val dy tos Lie
tu vos naf os per dir bi mo bend
ro vės „Ma žei kių naf a“ ke tu ri 
va do vai už sie nie čiai per tre jus 
me tus į ša lies biu dže tą ne su mo
kė jo be veik 5 mln. li tų mo kes
čių, dels pi ni gių ir bau dų.

Tel šių ap skri ties vals ty bi nės 
mo kes čių ins pek ci jos at sto vė 
spau dai Al ma Šim ku vie nė BNS 
sa kė ne ga lin ti įvar dy ti bu vu sių 
įmo nės va do vų, nes per 20 die nų 
Vals ty bi nės mo kes čių ins pek ci
jos spren di mas dar ga li bū ti ap
skųs tas. Jos tei gi mu, mo kes čiai 
ne su mo kė ti už 2004–2006 m.

Tuo me tu įmo nę per Ny der
lan duo se re gist ruo tą įmo nę 

„Yu kos Fi nan ce B.V.“ val dė Ru
si jos „Ju kos“, o jai va do va vo 
šiuo me tu Lie tu vo je tei sia mi 
JAV pi lie čiai – bu vęs ga myk los 
ge ne ra li nis di rek to rius Pau las 
Nel so nas Eng lis has, jo pa va
duo to jas Bar to nas Lee Luc kas 
ir ki ti už sie nie čiai.

Dirb ti Ma žei kių įmo nė je mi
nė tus as me nis pa sam dė Ny
der lan dų bend ro vė. Apie tre jus 
me tus va do vams dar bo už mo
kes tį mo kė jo „Ma žei kių naf ta“, 
tiek pat lai ko iš mo kas jie gau
da vo ir iš už sie nio įmo nės. Anot 
Mo kes čių ins pek ci jos, JAV ir 
Ny der lan duo se gy ve nę as me nys 
Lie tu vo je gy ve no il giau kaip 183 
die nas, to dėl pa gal įsta ty mą jie 
lai ko mi nuo la ti niais Lie tu vos 
gy ven to jais ir pri va lė jo su mo
kė ti gy ven to jų pa ja mų mo kes tį. 
Šiuo me tu vi si bu vę va do vai jau 
iš vy kę iš Lie tu vos.

Tel šių ap skri ties mo kes čių 
ins pek ci ja vi siems ke tu riems 
už sie nio pi lie čiams pri skai čia vo 
apie 2,8 mln. li tų ne mo kė to gy
ven to jų pa ja mų mo kes čio, apie 
1,3 mln. li tų dels pi ni gių ir apie 
750 tūkst. li tų bau dų.

BNS inf., Ro ko Me do nio nuo tr.

Sko lin gi mi li jo nus

Pir ma die nio va ka rą Vil niaus 
oro uos te ki lo su maiš tis. Nu si
lei du sia me es tų lėk tu ve „Aro“ 
pa rei gū nai ieš ko jo sprog me nų.

Pir ma die nį, apie 19.30 val., Vil
niu je nu si lei do „Es to nian Air“ 

lėk tu vas „Saab 340A“, jį pa si ti
ko po li ci ja ir pa sie nie čiai. Ga vę 
in for ma ci jos iš In ter po lo, Lie
tu vos pa rei gū nai lėk tu ve ieš ko
jo tro ti lo. Po dau giau nei va lan dą 
tru ku sių paieš kų Lie tu vos pa rei
gū nams sprog me nų ras ti ne pa
vy ko. Dvi de šim tys į Vil nių at
skri du sių ke lei vių bu vo pa leis ti.

Kaip skel bė Es ti jos nau jie nų 
po rta lai, sprog me nų ieš ko ta ir 
ki tuo se „Es to nian Air“ lėk tu
vuo se Ta li no ir Tar tu oro uos
tuo se. Nuo dug nios paieš kos 
pra dė tos po to, kai bu vo gau tas 
pra ne ši mas, kad vie na me iš 
„Es to nian Air“ lėk tu vų ga li bū ti 
sprog me nų.

VD inf.

Bom bos ne ra do

Pe ru sos ti nės Li mos oro uos te, 
įta rus nar ko ti nių me džia gų ga
be ni mu, bu vo su lai ky ti trys Lie
tu vos pi lie čiai – V.A, V.G ir J.S. 
Sau sio 30 d. rent ge no apa ra
tu jų skran džiuo se ap tik ta 2 kg  
ko kai no.

Lie tu vos pi lie čiai bu vo įsi gi ję 
lėk tu vo bi lie tus į Ams ter da mo 

oro uos tą. Su lai ky mo ope ra ci ją 
vyk dė bend ros Lie tu vos kri mi
na li nės po li ci jos biu ro Or ga ni
zuo to nu si kals ta mu mo ty ri mo 
ir už sie nio tei sė sau gos pa rei
gū nų pa jė gos. Pas ta ruo ju me tu 
la bai pa daž nė jo at ve jų, kai Lie
tu vos pi lie čiai ver buo ja mi tap
ti nar ko ti kų mu lais ir ga ben ti 
nar ko ti nes me džia gas vi daus 
or ga nuo se iš Pie tų Ame ri kos 
vals ty bių į Eu ro pą. Kur je riams 
pa siū lo mas pa ly gin ti leng vas 
už dar bis už ge rą at ly gi ni mą – 
per ga ben ti skran džiuo se tam 
tik rą kie kį nar ko ti kų. Ta čiau pa
sta ruo ju me tu vis daž niau mū sų 
tau tie čių ke lio nės bai gia si il gais 
me tais Pie tų Ame ri kos vals ty
bių įka li ni mo įstai go se, ku rios 
neiš sis ki ria ge ro mis ka li ni mo 
są ly go mis.

VD inf.

Nar ko ti kų mu lai

diena.lt/naujienos/kriminalai

Kaip pra ne šė Vil niaus ap skri
ties vy riau sia sis po li ci jos ko mi
sa ria tas, pa rei gū nai nuo 2009 
m. rin ko in for ma ci ją apie gru pę 
as me nų, ne tei sė tai pla ti nan čių 
nar ko ti nes me džia gas sos ti nė
je, o va sa rio 2–5 d. pa rei gū nai 
su lai kė as me nis, už sii man čius 
ne tei sė ta veik la, ra do ir paė mė 
nar ko ti nes me džia gas bei su
nai ki no dau gia bu čio na mo bu te 
įreng tą la bo ra to ri ją.

Va sa rio 2ąją apie 14 val. sos
ti nės Nau ji nin kų mik ro ra jo ne 
pa rei gū nai su lai kė pi lie tį S.K. (g. 
1985 m.), pas ku rį ra do plas ti ki nį 
mai še lį su, kaip įta ria ma, he
roi nu. Kiek vė liau bu vo su lai ky ta 
pi lie tė N.S. (g. 1980 m.), anot 
po li ci nin kų, ak ty viai pla ti nu si 
he roi ną.

Dzū kų gat vė je esan čia me bu te 
pa rei gū nai ra do du plas ti ki nius 
mai še lius, kaip įta ria ma, su he
roi nu ir mai še lį su ka na pė mis. 

Tę siant dar bą pa gal pra dė tą iki
teis mi nį ty ri mą, va sa rio 3 d. su lai
ky tas A.G., (g. 1985 m.), pla ti nęs 
nar ko ti kus. Pa rei gū nai, at li kę 
kra tą su lai ky to jo bu te Vil niu je, 
ra do ke lis plas ti ki nius mai še lius 
su, kaip įta ria ma, ka na pė mis.

Per ty ri mą paaiš kė jus nau joms 
ap lin ky bėms, pa rei gū nai at li ko 
kra tą vie na me Gri giš kių dau gia
bu čių. Per kra tą ap tik tas di de lis 
kie kis, kaip įta ria ma, nar ko ti nių 
ir psi chot ro pi nių me džia gų: apie 

50 g he roi no, apie 80 g am fe ta
mi no, apie 100 g ka na pių ir jų da lių 
bei pa ke lių su ka na pių sėk lo mis.

Bend ras ras tų ir paim tų nar ko
ti kų bei psi chot ro pi nių me džia gų 
kie kis tiks li na mas.

Su nai kin ta įreng ta pa tal pa (la
bo ra to ri ja) su šilt na miu, skir ta 
ka na pėms au gin ti. Šilt na my je 
įreng ta ap švie ti mo ir šil dy mo 
sis te ma, pro bal ko no du ris į lau ką 
iš ves ta vė di ni mo sis te ma.

La bo ra to ri jo je ras ti sep ty ni va
zo nai su jau užau gin tais skir tin gų 
rū šių ka na pių au ga lais, o ki to se 
bu to pa tal po se – ka na pėms au
gin ti pa ruoš ti va zo nai su že me.

Va sa rio 4 d. pa rei gū nai su lai kė 
A.G. bend ri nin ką – R.P. (g. 1981 
m.). Trys su lai ky tie ji už da ry ti į 
areš ti nę. Įta ria ma jam A.G. Vil niaus 
mies to 3ia sis apy lin kės teis mas 
sky rė kar do mą ją prie mo nę – suė
mi mą dviem mė ne siams.

BNS inf.

Šilt na my je įreng
ta ap švie ti mo ir šil
dy mo sis te ma, pro 
bal ko no du ris į lau
ką iš ves ta vė di ni
mo sis te ma.

Su nai ki no ka na pių 
la bo ra to ri ją Vil niu je

Ra di nys: �� la�bo�ra�to�ri�jo�je�ras�ti�va�zo�nai�su�jau�užau�gin�tais�skir�tin�gų�rū
šių�ka�na�pių�au�ga�lais,�o�ki�to�se�bu�to�pa�tal�po�se�–�ka�na�pėms�au�gin�ti�
pa�ruoš�ti�va�zo�nai�su�že�me.� � Re�dak�ci�jos�ar�chy�vo�nuo�tr.

Po li ci jos pa rei
gū nai Vil niu je 
su lai kė nar ko
ti kų pla tin to jus 
ir su nai ki no ka
na pėms au gin ti 
pri tai ky tą la bo
ra to ri ją.

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

Pa rei gū nais ap si me tę nu si kal tė
liai Kau ne tik dėl lai min go at si
tik ti nu mo li ko be gro bio. Pir ma
die nį į 60me tės na mus įsi bro vė 
trys ne pa žįs ta mi vy rai. Jie bu to 
šei mi nin kę su mu šė ir gra sin da
mi daik tu, pa na šiu į pis to le tą, ver
tė mo te rį ati duo ti na mų sei fe lai
ko mą tur tą.

Mo te ris pa sa ko jo, kad du nu si kal
tė liai vil kė jo po li ci nin kų uni for
mas. Jie pa rei ka la vo įsi leis ti į bu

tą. Tik pra vė rus du ris paaiš kė jo, 
kad ne kvies tų sve čių pri si sta ty
mas te bu vo ap gau lė, o laip ti nė
je dar slė pė si ir tre čias jų bend
ri nin kas, ne vil kė jęs po li ci nin ko 
uni for mos.

Tur ga vie tė je mais to pa pil dais 
pre kiau jan ti kau nie tė tei gė iš 
už puo li kų iš gir du si rei ka la vi mą 
pa ro dy ti, kur yra sei fas su pi ni
gais. Siek da mi įbau gin ti mo te rį, 
plė ši kai įrė mė jai į gal vą gink lą ir 
gra si no nu šau ti.

Iš pra džių įkai te ta pu si kau nie tė 
ban dė at kal bė ti nu si kal tė lius nuo 
jų kės lų ir bu vo pa si ry žu si ati

duo ti sa vo ran ki nę, ku rio je bu vo 
apie 2 tūkst. li tų. Ta čiau toks 
gro bis plė ši kų ne su vi lio jo.

Ga liau siai mo te ris pa sa kė, kad 
sei fas lai ko mas mie ga ma ja me. 
Iš tik ta šo ko ji ne pri si mi nė spy nos 
ko do. 

Nu si kal tė liai pa tys  ban dė jį 
ati da ry ti. Tuo me tu bu te su vei kė 
sig na li za ci ja ir su skam bo du rų 
skam bu tis. Pa si ro do, mo te ris 
bu vo su ta ru si su si tik ti su žen tu 
ir lau kė jo at vyks tančio.

Pra vė rę du ris sprun kan tys nu
si kal tė liai nu stū mė vy rą į ša lį ir 
sku biai pa bė go.

Plė ši kai ap si me tė po li ci nin kais
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EuroposParlamentasant
radienįuždegėžaliąšvie
sąnaujaiEuroposKomisi
jospirmininkoJoséManue
lioBarrosokomandaiiruž
baigėtrismėnesiustruku
sįneapibrėžtumolaikotarpį,
kuristęsėsiBendrijaiišgy
venantsunkiausiąekonomi
koskrizę.

Žalia
šviesa

UkrainospremjerėsJuli
josTymošenkoparlamen
tinėfrakcijaantradienįpa
reiškė,kadpersekmadie
nįvykusiusprezidentorin
kimus,kuriuoslaimėjoVik
torasJanukovyčius,bu
vomasiškaiklastojamibal
saiirkadketinamakreiptis
įteismą.

„ToyotaMotor“pranešėdėl
stabdžiųdefektųketinanti
atšauktiper400tūkst.au
tomobilių„Prius“visame
pasaulyje.Dėlautomobi
liųkilimėliųirgreičiopeda
lodefektų„Toyota“Lietuvo
jetaippatatšauksapie2,75
tūkst.įvairiųmodeliųauto
mobilių.

NeŽada
pasiduoti

atšauks
„priusus“

Tam si par ti jos praei tis
Su ma fi ja su si ju sio bu vu sio Pa
ler mo me ro Vi to Cian ci mi no sū
nus Mas si mo Cian ci mi no teis
me pir ma die nį pa pa sa ko jo, kaip 
praė ju sio de šimt me čio pra džio je 
bu vo ku ria ma pir mo ji S.Ber lus
co ni par ti ja „For za Ita lia“ („Pir
myn, Ita li ja“ – it.). Pa sak liu di
nin ko, jos stei gi mas bu vo Ita li jos 
vy riau sy bės ir Si ci li jos ma fi jos 
de ry bų re zul ta tas.

M.Cian ci mi no pri si mi nė tė vo 
pa sa ko ji mus, kaip 1992 m. Pa
ler me ma fi ja nu žu dė du tei sė jus 
ir gra si no pa grob ti S.Ber lus co

ni vai kus. Tuo met esą bu vo pa
siek tos pa liau bos, ir nu si kal tė lių 
kla nas su ti ko pa rem ti nau ją po
li ti nę jė gą.

M.Cian ci mi no pa tei kė teis mui 
laiš ko, ku rį tuo me tis ma fi jos bo
sas Ber nar do Pro ven za no pa ra šė 
S.Ber lus co ni ir ki tam „For zos Ita
lios“ stei gė jui Mar cel lo Dell’Ut ri, 
iš trau kas. 

„Aš pa si ren gęs pri si dė ti, ir 
ma no in dė lis ne bus men kas, – 
ra šė nu si kal tė lių va dei va. – Esu 
tik ras, kad S.Ber lus co ni su teiks 
priė ji mą prie sa vo te le vi zi jos ka
na lų.“

Neš va rūs pi ni gai
Praė ju sią sa vai tę M.Cian ci mi no 
teis mui pa pa sa ko jo, kad Si ci li jos 
ma fi ja in ves ta vo daug ne šva rių 
pi ni gų į Mi la no prie mies tį, ku
rį aš tun ta me de šimt me ty je sta tė 
S.Ber lus co ni sta ty bų bend ro vė. 
Nu si kal tė lių pa ra ma esą ir lei do 
pa sta ra jam iš kil ti į vers lo, o vė
liau ir į po li ti kos aukš tu mas.

„Ma no tė vas ban dė skai dy ti 
in ves ti ci jas, kad iš veng tų tei sė
sau gos dė me sio, – teis mui sa kė 
M.Cian ci mi no. – Mi la no me
gap ro jek tas jam at ro dė kiek pa
ra no jiš kas. Jis ku rį lai ką abe jo jo, 
bet pa skui su ti ko da ly vau ti šia
me pro jek te per įvai rias bend
ro ves.“

M.Cian ci mi no tė vas V.Cian ci
mi no bu vo pir mas Ita li jos po li ti
kas, nu teis tas už ry šius su ma fi
ja. Dėl pra stos jo svei ka tos būk lės 
ka lė ji mo baus mė bu vo pa keis ta į 
na mų areš tą. V.Cian ci mi no mi rė 
2002 m. nuo šir dies smū gio.

Prem je ro at kir tis
S.Ber lus co ni ad vo ka tas pa reiš kė, 
kad prem je rui me ta mi kal ti ni mai 
ne tu ri jo kio pa grin do, ir pa gra si
no pa duo ti M.Cian ci mi no į teis
mą. Pa neig ti kal ti ni mus su sku bo 
ir Ita li jos tei sin gu mo mi nist ras 
An ge li no Al fa no.

„Kai ma fi ja no ri su duo ti smū
gį opo nen tams, šį kart tai yra vy
riau sy bė, ji ne vi sa da ren ka si fi
zi nį pa ša li ni mą. Šiuo at ve ju jie 
nu spren dė disk re di tuo ti mi nist
rų ka bi ne tą“, – pa reiš kė po li ti kas, 
pa ts pri klau sęs par ti jai „For za Ita
lia“ nuo ta da, kai ji bu vo įsteig ta, 
iki bu vo pa nai kin ta 2007 m.

Praė ju sio mė ne sio pa bai go
je S.Ber lus co ni pri sta tė sa vo ka
bi ne tui de šim ties punk tų pla ną, 
kaip su nai kin ti Ka lab ri jos ma fi
ją. Prem je ras taip pat už si puo
lė kny gų ir fil mų apie ma fi ją au
to rius, nes jie esą ga di na Ita li jos 
įvaiz dį.

Po li ti ko įnir šį su kė lė se ria las 
„Aš tuon ko jis“, pa sa ko jan tis apie 
ne pa per ka mo ko mi sa ro Ka ta nio 

žyg dar bius. S.Ber lus co ni ne se niai 
pa reiš kė: „Kai su ži no siu, kas yra 
šio se ria lo au to rius, jį pa smaug
siu.“ Kri ti kai tei gia, kad prem
je ras, vai din da mas ko vo to ją su 
ma fi ja, ban do gel bė ti sa vo įvaiz dį 
prieš re gio ni nius rin ki mus, ku rie 
vyks ko vo mė ne sį.

Kal ti ni mai – ne nau jie na
Ry šiais su ma fi ja Ita li jos prem je
ras bu vo kal ti na mas ir anks čiau. 
Praė ju sių me tų ru de nį laik raš tis 
„La Re pubb li ca“ pa skel bė, kad 
penk ta da lis S.Ber lus co ni šei mos 
val do mos ži niask lai dos bend ro
vės „Me dia set“ pri klau so ma
fi jai. Prem je ras pa da vė lei di nį į 
teis mą.

Ta čiau po ke lių mė ne sių apie jo 
ry šius su ma fi ja pra bi lo dar vie
nas as muo – sam do mas žu di
kas Gas pa re Spa tuz za, nu teis tas 
už tai, kad dir bo „Co sa Nost ros“ 
(„Mū sų rei ka las“ – it.) or ga ni za
ci jai. Jis su ti ko bend ra dar biau ti 
su tei sė sau ga ir pa pa sa ko jo, kad 

S.Ber lus co ni as me niš kai pro te
ga vo vie ną ma fi jos krikš ta tė vį.

G.Spa tuz za taip pat sa kė, kad 
ma fi ja sky rė ne ma žai pi ni gų par
ti jai „For za Ita lia“ steig ti.

Bend ra žy gio nuo dė mės
Par ti ją „For za Ita lia“ 1994 m. su 
S.Ber lus co ni įstei gė M.Dell’Ut ri. 
Šis po li ti kas, da bar ei nan tis Ita
li jos se na to riaus ir S.Ber lus co ni 
pa ta rė jo pa rei gas, 2004 m. bu vo 
nu teis tas de vy ne rių me tų ka lė
ji mo baus me už ry šius su ma fi ja, 
bet už gro tų ne sė do, nes baus mė 
dar neį si ga lio jo. Po li ti kas vis dar 
ban do ją už gin čy ti.

1974 m. jis pa li ko gim tą jį Pa ler
mą ir per si kraus tė gy ven ti į Mi
la ną, kur su S.Ber lus co ni ėmė si 
sta ty bos, rek la mos ir ži niask lai
dos vers lo. 

Pa sak pro ku ro rų, tuo met 
M.Dell’Ut ri už mez gė ar ti mus 
ry šius su „Co sa Nost ros“ bo sais 
ir su šio kla no krikš ta tė viu Totò 
Rii na. Kar tu jie spren dė ne tik 
ko mer ci nes, bet ir po li ti nes pro
ble mas. 

Tei sė sau ga M.Dell’Ut ri lai ko 
jun gia mą ja Ita li jos nu si kals ta mo 
pa sau lio ir po li ti ko gran di mi.

„Eu ro news“, „The Ti mes“, „The Dai ly  
Te leg raph“ inf.

Dė mė: � ryšiaissumafijaItalijospremjerasS.Berlusconibuvokalti
namasiranksčiau.  „Reuters“nuotr.

Ita li jos prem je ras Sil vio Ber lus co ni į po li ti ką atė jo ma fi jai 
padedant. To kie kal ti ni mai įta kin gam ir skan da lų nuo lat ly
di mam po li ti kui nu skam bė jo Si ci li jos teis me.

Kai su ži no siu, kas 
yra šio se ria lo au to
rius, jį pa smaug siu.

Virš S.Ber lus co ni –  
vėl ma fi jos še šė lis

Ita li jos prem je ro pa var dė daž nai 
fi gū ruo ja ne tik ma fi jos, bet ir pro
sti tu ci jos by lo se. Tei sė sau ga ban
do iš narp lio ti pro sti tu tės Pat ri
zios D’Ad da rio (nuo tr.) ir Sil vio 
Ber lus co ni konf ik tą.

Mo te ris vie šai pa reiš kė, kad 
2008 m. lapk ri čio nak tį, kai Ba
rac kas Oba ma bu vo iš rink tas JAV 
pre zi den tu, per mie go jo su S.Ber
lus co ni ir už tai ga vo 1 tūkst. eu
rų (3450 li tų). Prem je ras at kak
liai nei gė mo kė jęs už sek są.

P.D’Ad da rio ti ki no, jog nu
spren dė vie šai pra bil ti to dėl, kad 
S.Ber lus co ni neį vyk dė pa ža do 
iš spręs ti jos ne kil no ja mo jo tur to 
klau si mus. Dėl to jos tė vas bank
ru ta vo ir nu si žu dė.

Ta čiau Ita li jos tei sė sau ga pra
dė jo tir ti ver si ją, kad už prem je ro 
juo di ni mą mo te riai bu vo dos niai 
su mo kė ta. Pa sak žur na lo „Pa no
ra ma“, P.D’Ad da rio tu rė jo ke
lias są skai tas Ita li jo je ir už sie ny je 
ir 2008 m. va sa rį, prieš aš tuo nis 
mė ne sius iki sa vo vie šo pa reiš ki
mo apie nak tį su prem je ru, per ve
dė 1,5 mln. eu rų iš Ita li jos į Ka ta rą. 
Lei di nys ra šė, kad per pa sta ruo
sius mė ne sius į Ita li jos ban ko są
skai tą, sie ja mą su P.D’Ad da rio, 
bu vo per ves ta 1 mln. eu rų. „Pro

ku ro rai įta ria, kad šie pi ni gai yra 
at ly gis už vaid me nį, ku rį jį at li ko 
prem je ro juo di ni mo kam pa ni jo
je“, – tei gia „Pa no ra ma“.

Tie sa, šis žur na las pri klau so 
S.Ber lus co ni ži niask lai dos im pe
ri jai, to dėl neat me ta ma ga li my bė, 
jog prem je ras, nau do da ma sis sa
vo įta ka, ši taip ban do gin tis.

„The Sun day Ti mes“ inf.

Papirko pro sti tu tę?
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A.Bra zys: į ab sur do teat rą ne grį šiu

V.Ro ma no vas: visada ieškome geriausių

Min dau gas Au gus tis,  
Do vi lė Ka ma raus kie nė,  
Ro mas Po de rys

Rė žė iš pe ties
Du pra lai mė ji mai ant ra ja me Eu
ro ly gos eta pe bei į pa šir džius dū
ru sios ne sėk mės vie ti nia me fron
te už rūs ti no „Žal gi rio“ klu bo 
sa vi nin ką Vla di mi rą Ro ma no vą. 
Pir ma die nį Ūkio ban ko in ves ti
ci nės gru pės (ŪBIG) pre zi den tas 
vie ną po ki to ant ki li mė lio kvie
tė „Žal gi rio“ va do vus.

Ne ti kė tos per mai nos nu si ne
šė ko man dos vy riau sio jo tre ne
rio Ra mū no Bu tau to ir spor to di
rek to riaus Al gir do Bra zio gal vas, 
ge ro kai su kli bė jo ir klu bo ge ne
ra li nio di rek to riaus Pau liaus Mo
tie jū no kė dė.

Pir mų jų dvie jų spe cia lis tų 
neiš gel bė jo fak tas, kad „Žal gi ry
je“ jie bu vo vos spė ję ap šil ti ko jas. 
R.Bu tau tas Kau no eki pą tre ni ra vo 
pu sant ro mė ne sio, A.Bra zys dir
bo ke lio mis sa vai tė mis il giau.

Tuo me tu P.Mo tie jū nas – nei 
pa kar tas, nei pa leis tas. Klu bo va
do vo at si sta ty di ni mo pa reiš ki mas 
gu li ant V.Ro ma no vo sta lo, ta čiau 
pa ts P.Mo tie jū nas su ko man da – 
Is pa ni jo je, kur „Žal gi ris“ šian
dien žais Eu ro ly gos rung ty nes su 
Ma la gos „Uni ca ja“.

Nau jo tre ne rio ne bus?
P.Mo tie jū nas tvir ti no esąs pa si
ren gęs to liau dirb ti „Žal gi ry je“ ir 
lauk siąs klu bo ak ci nin kų spren di
mo. Pap ra šy tas įver tin ti ra di ka lų 
V.Ro ma no vo žings nį, ge ne ra li nis 
di rek to rius tei gė su vo kian tis jo 
prie žas tis.

„Žmo gus re mia ko man dą ir ti ki 
ja, to dėl no ri ma ty ti ją lai min čią. 
Tai yra nor ma lu. Re zul ta tais vi si 
esa me ne pa ten kin ti, vis kas klos
tė si ne taip, kaip tu rė jo. Dėl to vi
si kar tu pri sii ma me at sa ko my bę“, 
– dės tė P.Mo tie jū nas.

V.Ro ma no vas aiš ki no, kad šluo
ta klu be įsi su ko ne tik dėl nu vi
lian čių re zul ta tų. ŪBIG pre zi den
tas ap kal ti no ko man dos tre ne rius 
ir va do vy bę ne su tei kus pa kan ka
mai ga li my bių to bu lė ti „Žal gi rio“ 
jau ni mui.

R.Bu tau tą lai ki nai pa kei tė bu
vęs jo asis ten tas Da rius Mas ko
liū nas, ku riam to liau tal kins Gvi
do nas Mar ke vi čius.

V.Ro ma no vas neatsk lei dė, ar 
ko man dos vai rą pe rims nau jas 
spe cia lis tas. Neat me ta ma ga li my
bė, kad D.Mas ko liū nas „Žal gi riui“ 
va do vaus iki se zo no pa bai gos.

Teks imp ro vi zuo ti
Nors V.Ro ma no vas tvir ti no, kad 
į klu bą įsi su kęs per mai nų ura ga
nas nie kaip ne pa veiks ko man dos, 
„Žal gi ris“ į Ma la gą iš skri do slo
gios nuo tai kos.

Pa si py lę at si sta ty di ni mo pa
reiš ki mai su grio vė ir taip trum pą 
kau nie čių pa si ren gi mo rung ty
nėms su „Uni ca ja“ pla ną. Pir ma
die nio tre ni ruo tė je žai dė jų min tis 

nuo spor to ati trau kė at si svei kin ti 
su ko man da atė jęs R.Bu tau tas bei 
su juo pa si ro dęs V.Ro ma no vas.

Nek var šin ti krep ši nin kų var
žo vų ana li ze nu spręs ta ir ant ra
die nį, to dėl ko man dai „Uni ca ja“ 
rung ty nių vaiz do įra šai bus pa
teik ti tik rung ty nių die ną.

„Da ry ti tai anks čiau bū tų be
pras miš ka, nes žai dė jų gal vo se – 
su maiš tis. Ma nau, kad šie pa si
kei ti mai tu rė jo juos šo ki ruo ti ar 
su krės ti“, – paaiš ki no D.Mas ko
liū nas ir pri si pa ži no, kad R.Bu
tau to at lei di mas ir jam bu vo di
de lė staig me na.

Tre ne riams be li ko liūd nai juo
kau ti, kad ge riems žaidėjams tre
ni ruo tis ne rei kia, o blo giems – vis 
tiek ne pa dės.

Vie nin te le pa guo da D.Mas ko liū
nui ir G.Mar ke vi čiui ta po po trau
mos at si gau nan tis Tra vi sas Wat so
nas. Ta čiau abe jo ja ma, ar puo lė jo 
fi zi nė būk lė leis jam jau Ma la go je 
rim čiau pa dė ti ko man dai.

Slo vė nui – šo kas
„Žal gi rio“ le gio nie rius Alek sand
ras Ča pi nas pri pa ži no, kad R.Bu
tau to ir A.Bra zio at lei di mas jam ir 
vi sai ko man dai su kė lė šo ką.

„Si tua ci ja – stre si nė. Pa ty rė
me šo ką. Vis dėl to da bar mums 
rei kia vis ką už mirš ti ir su si kaup
ti la bai svar biam ma čui su „Uni
ca ja“. Per ga lė bū tų tai, ko mums 
da bar la biau siai rei kia“, – sa kė 
dien raš čiui slo vė nas.

A.Ča pi no nuo mo ne, di de lį re zo
nan są su kė lu sius po ky čius ko man
do je lė mė su pras tė ję re zul ta tai, ku
riems įta kos tu rė jo di de lis var žy bų 
krū vis ir tre ni ruo čių trū ku mas.

Šeimininko šluo ta  
pa šiur pi no ko man dą
Po pir ma die nį iki 
vė ly vo va ka ro už
si tę su sių Kau
no „Žal gi rio“ klu
bo reformų, va
kar ko man da žais ti 
svar bių Eu ro ly gos 
rung ty nių iš vy ko 
min tis apie krep
ši nį pa li ku si ge res
niems lai kams.

Stra te gai: �� vi�sai�ne�se�niai�A.Sa�bo�nis,�A.Bra�zys,�R.Bu�tau�tas�ir�V.Ro�ma
no�vas�kar�tu�ap�ta�rė�„Žal�gi�rio“�rei�ka�lus.� To�mo�Ra�gi�nos�nuo�tr.

Žai dė jų gal vo se – 
su maiš tis. Šie pa
si kei ti mai tu rė jo 
juos šo ki ruo ti ar 
su krės ti.

„Žal gi rio“ klu bo sa vi nin kas Vla
di mi ras Ro ma no vas ma no, kad 
vy riau sio jo tre ne rio Ra mū no 
Bu tau to at lei di mas ko man dai 
ne tu rės jo kio po vei kio.

– Dėl ko kių prie žas čių iš 
„Žal gi rio“ bu vo at leis ti tre
ne ris Ra mū nas Bu tau tas ir 
spor to di rek to rius Al gir das 
Bra zys? – dien raš tis pa klau sė 
V.Ro ma no vo.
– Vi sas tre ne rio dar bas su si de da 
iš smulk me nų, ku rios la bai svar
bios. Kiek vie na smulk me na ga li 
lem ti bank ro tą. Ne no riu ver tin
ti tre ne rių dar bo. Ta čiau vi sa da 
aiš ki nu vai kams, kad iš kiek vie
no tre ne rio ga li ma paim ti tai, ko 
ne ra si nė vie na me ki ta me. Aiš ku, 
jei gu yra no ro. Taip pat – ir tre
ne riams: iš kiek vie no vai ko ga li
ma pa da ry ti žvaigž dę, jei gu tarp 
abie jų už si mez ga ry šys, bend ras 
tiks las, mei lė spor tui, ku ri pe r
au ga į kū ry bą. Aš ver ti nu tre ne rį, 
ku ris au ko ja sa vo am bi ci jas dėl 
ko man dos. Mes tu ri me vie ną ge
riau sių Lie tu vo je, gal net Eu ro po
je, le gio nie rių, tu ri me ir jau ni mo, 
ku ris pra ktiš kai sep ty nis mė ne

sius ne rung ty nia vo. Vi sas per ga
les mums pel nė le gio nie riai. Tre
ne riui, spor to di rek to riui ir ge ne
ra li niam di rek to riui aiš ki nau, kad 
mes bū si me to je vie to je, ku rio je 
bus mū sų jau ni mas. Jie ši to ne ga
lė jo su pras ti, kol neat si dū rė prieš 
stip res nį var žo vą –  Vil niaus „Sa
ka lus“ ir „Per lą“, Kė dai nių „Ne
vė žį“. Pap ra šiau iš jų pa reiš ki mų 
ir jie gar bin gai, be pa si prie ši ni mo, 
juos įtei kė. Da bar tu riu lai ko pa
gal vo ti, ku ris iš jų bus nau din gas 
ko man dai atei ty je.

– Tre ne rių kai ta bet ku riam 
spor to ko lek ty vui tu ri nei
gia mos ar ba tei gia mos įta
kos. Kaip, jū sų nuo mo ne, 
R.Bu tau to pa si trau ki mas pa
veiks „Žal gi rio“ ko man dą?
– Nie kaip.

– Ar „Žal gi ris“ ieš kos nau jo 
stra te go, ar vy riau sio jo tre
ne rio pa rei gos iki se zo no pa
bai gos bus pa ti kė tos ku riam 
nors iš da bar ti nių su ko man
da dir ban čių spe cia lis tų?
– Ge riau sių tre ne rių ir ge riau sių 
žai dė jų mes vi sa da ieš ko me.

Bu vęs „Žal gi rio“ spor to di rek
to rius Al gir das Bra zys pra bi lo 
apie klu bo sa vi nin ko dik ta tą – 
esą pro ble mos pra si dė jo ta da, 
kai į tre ne rių dar bą ėmė kiš tis 
pa ts V.Ro ma no vas.

– Pir ma die nį klu bą su krė tu si 
at lei di mų ban ga jus la bai šo
ki ra vo? – dien raš tis pa si tei ra
vo A.Bra zio.
– Be abe jo nės, ne bu vo me pa si
ren gę to kiems da ly kams.

– Ar jau čia te sa vo at sa ko my
bę dėl pra stų „Žal gi rio“ re
zul ta tų?
– Ne jau čiu, nes ne pri da riau jo kių 
ne są mo nių ar pa na šiai. Ko kios 
funk ci jos man bu vo skir tos, aš vis
ką ir pa da riau. Drau gai skam bi na 
ir klau sia, už ką ma ne at lei do. At
sa kau, kad ne ži nau, gal būt už per 
ge rą dar bą. Pri si jun giau prie jau
ni mo ekipos – lai mė jo me Eu ro ly
gos tur ny rą. Lie pė pa dė ti R.Bu
tau tui – pa te ko me į ki tą Eu ro ly
gos eta pą, užė mė me tre čią vie tą 
VTB ly gos var žy bo se. Ne sup ran
tu, dėl ko ma ne rei kė jo iš mes ti.

– Ar V.Ro ma no vui iš sa kė te 
šiuos ar gu men tus?
– Ne tu rė jau aš su juo apie ką kal
bė ti, jis tu ri sa vo nuo mo nę... Šio
mis te mo mis jis net ne dis ku ta vo.

– V.Ro ma no vas tvir ti no, kad 
„Žal gi rio“ tre ne rių šta bas esą 
ne klau sė jo pa ta ri mų ir ne pa
kan ka mai dė me sio sky rė jau
nie siems klu bo žai dė jams.
– Pas ta ruo ju me tu mes pra dė jo
me klau sy ti jo pa ta ri mų – ma tė
te, kaip žai dė me pa sku ti nes rung
ty nes su Vil niaus „Per lu“. Kol tų 
pa ta ri mų ne bu vo, mes vis ką lai
mė jo me. Po to pra si dė jo... Pa
siū ly mai, kaip rei kia tre ni ruo tis, 
kaip žais ti, ką rei kia leis ti į aikš
tę, ku rią mi nu tę at lik ti kei ti mą.

– Vi sa tai la bai gir dė ta iš jū sų 
ko le gų fut bo lo pa sau ly je...
– Gir dė jau ir aš to kių kal bų, bet 
nie ka da ne ti kė jau, ma niau, kad 
tai – ne są mo nė. Bet kai pa ma čiau 
pa ts, kas čia vyks ta... Aš daug da
ly kų pa ty ręs gy ve ni me, bet to kių 
dar ne bu vau ma tęs. Ab sur das.

– V.Ro ma no vas už si mi nė, 
kad dar svars tys, ku riuos iš 
gau tų at si sta ty di ni mo pa
reiš ki mų pa ten kin ti. Dar ga
li te grįž ti į ko man dą?
– Man neį do mu. Aš pa ra šiau pa
reiš ki mą ir ne si ren giu grįž ti. Ke
lio at gal į tą ab sur do teat rą ne
ma tau. Vi są gy ve ni mą bu vau ir 
bū siu už „Žal gi rį“, bet, esant to
kiam va dui, į ši tą ko man dą tik
rai ne grį šiu.

Nau juo ju Lie tu vos fut bo lo rink
ti nės vy riau siuo ju tre ne riu ta po  
bu vęs na cio na li nės ko man dos 
žai dė jas Rai mon das Žu tau tas.

Tai pa tvir ti no va kar Kau ne po sė
džia vęs Lie tu vos fut bo lo fe de ra

ci jos (LFF) vyk do ma sis ko mi te tas. 
R.Žu tau tas pa kei tė Por tu ga li jos 
spe cia lis tą Jo sé Cou cei ro.

„Džiau giuo si, kad ma no rink
ti nės for ma vi mo ir vys ty mo vi zi
ja su tam pa su fe de ra ci jos po zi ci
ja“, – sa kė R.Žu tau tas, į sa vo šta bą 

taip pat pa kvie tęs bu vu sius bend
ra žy gius Ar mi ną Nar be ko vą, Do
na tą Ven ce vi čių ir Gin ta rą Stau
čę. Nau ja sis stra te gas pa brė žė, kad 
ieš kos nau jų, jau nų per spek ty vių 
žai dė jų, ku rie ga lė tų at si skleis ti 
na cio na li nė je ko man do je.

LFF rink ti nių di rek to rius Ro
ber tas Taut kus in for ma vo, kad 
į vy riau sio jo tre ne rio pa rei gas 
pre ten da vo de vy ni kan di da tai. 

Trys jų – ne Lie tu vos pi lie
čiai.

VD inf.

Lietuvos fut bo lo rink ti nę tre ni ruos R.Žu tau tas

Kar je ra: �� R.Žu�tau�tas�kol�kas�nė
ra�dir�bęs�vy�riau�siuo�ju�tre�ne�riu.�
� Eval�do�But�ke�vi�čiaus�nuo�tr.
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Kelionių organizatorius  

SLIDINĖJIMO KELIONĖS:
Italija (Sela ronda, Kronplacas) –  
autobusu/lėktuvu – nuo 1250 Lt 

Naujiena! Italija–Šveicarija–Pran-
cūzija – autobusu (03 05) /lėktuvu 
kiekvieną šeštadienį – nuo 1250 Lt. 
Austrija–Šveicarija (Išglas, San 
Antonas) 02 19, 26 – nuo 1650 
Lt. Austrija (Zilertalio slėnis, Zell 
am See, Kaprun) penktadieniais – 
nuo 1570 Lt
Italija (Madona di Kampilijo, Marile-
va, Paso Tonale) – nuo 1290 Lt  
Prancūzija (Trys slėniai) savo trans-
portu – nuo 280 Lt
Slovakija (Žemieji Tatrai) autobusu/
savo transportu kiekvieną šeštadie-
nį – nuo 590 Lt 

Puikūs pasiūlymai grupėms!

Venecijos karnavalas 02 11 –  
1049 Lt – 10%
Gėlių paradas 04 21 – nuo 1199 Lt .
Ispanija–Portugalija–Marokas  
03 13; 05 08; 09 25 – nuo 3190 Lt.
Velykos Italijoje 03 31 – 1739 Lt

EGZOTINĖS KELIONĖS: 
Tailandas, Tailandas–Kambodža  
02 12; 03 03, 19 – nuo 3245 Lt
Šri Lanka – nuo 4790 Lt  
Meksika 02 15, 27, 28; 03 27 – nuo 
6190 Lt
Izraelis – nuo 3399 Lt
Autobusų nuoma ir kelionės kolekty-
vams. Poilsis Egipte, Kanarų salose.

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

Kelionių organizatorius  

www.starexpress.lt

Egiptas, Hurgada (7 n.):
MAGAWISH 4*/ pusr. ir vakarienė – 
nuo 1399 Lt/asm.
SULYAN BEACH  4*/ viskas įsk. – nuo 
1541 Lt/asm.
GOLDEN FIVE 5*/ viskas įsk. – nuo 
1952 Lt/asm.

Egiptas, Šarm El Šeichas (7 n.):
AMAR SINA 3*/ pusr. ir vakarienė – 
nuo 1371 Lt/asm.
AMWAJ OYOUN HOTEL  4*/ viskas 
įsk. – nuo 2106 Lt/asm.
AMPHORAS 5*/ viskas įsk. –  
nuo 2275 Lt/asm.
Dėl išsamesnės informacijos kreipki-
tės į savo turizmo agentūrą!

Kelionių organizatorius  

A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 231 3314, faks. (8 5) 262 9120 
vilnius@vilnius.krantas.lt,  
www.krantas.lt

Kelionių keltais ekspertai pristato:
KELTŲ BILIETUS INTERNETU  
Klaipėda–Karlshamnas 
Klaipėda–Kylis 
Klaipėda–Zasnicas 

Taip patogu ir greita! Apmokėti galite 
kortele arba bankiniu pavedimu. Bi-
lieto patvirtinimą gausite į savo  
e. paštą. 
Pas mus taip pat galite įsigyti keltų 
bilietus šiomis kryptimis: Ryga–Stok-
holmas; Talinas–Helsinkis; Talinas–
Stokholmas; Talinas–Marienhamnas; 
Gdynia–Karlskrona; Kylis–Oslas; Ko-
penhaga–Oslas; Esbrjergas–Harvičas. 

Daugiau informacijos www.krantas.lt

M.K.Čiurlionio g. 9/2-12, Vilnius
Tel.: (8 5) 215 0077, (8 5) 215 0210
vilnius@gruda.lt; www.gruda.lt

Išankstinio pirkimo akcija vasaros 
kelionėms autobusu – 15%!

Poilsis prie jūros: Egipte, Kanarų  
salose, Tailande, Šri Lankoje,  
Meksikoje.

Garantuoti išvykimai net 2 asm:
Šri Lanka 2010 03 04
Meksika 2010 02 28; 03 06, 14, 16
Tailandas 2010 02 23; 03 09, 23

Pažintinis turas po Tailandą ir  
Kambodžą  2010 03 03, 19
Izraelis 2010 04 20, vadovė 
N.Lūžienė
Izraelis, Jordanija 2010 04 21
Iranas 2010 05 16, vadovė N.Lūžienė
Kinija + „Expo 2010“ 2010 04 29; 
05 18 (net 4 programos)
Venecijos karnavalas 2010 02 10
Sicilija, Malta 2010 03 13
Italija 2010 04 01, 24

Olimpinė Graikija 2010 04 02
Didžioji Turkija 2010 04 02
Ispanija–Portugalija–Marokas 2010 
04 02
Gėlių paradas Olandijoje 2010 04 21

Pavasario atostogų kelionės mokslei-
viams. Edukacinės išvykos pedago-
gams.

Slidinėjimas Italijoje, Austrijoje, Slo-
vakijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Pran-
cūzijoje.

Garantuoti išvykimai autobusu:
Slidinėjimo safaris Austrijoje 2010 
02 12, 27; 03 05, 12
Dolomitų safaris 2010 02 19; 03 05
Cervinia/Zermatt 2010 02 12
Žemieji Tatrai 2010 02 13, 20, 27
Livigno, Val di Fiemme regionai 
2010 03 05
Jungfrau regionas  2010 03 06.

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Tel. (8 5) 231 23 23 
Gedimino pr. 64,  
Vilnius 
www.bc.lt – geriausi  
kelionių  
pasiūlymai!

Vasaros kelionės 2010 
Katalogai jau visuose  
„Baltic Clipper“ biuruose!

Tik vasario mėnesį

- didžiausios išankstinio  
  pirkimo nuolaidos  
  iki 30%

- mažiausios  
  kainos garantija
  kelionėms su „Novaturu“, 

- plačiausias  
  atostogų pasirinkimas!

Suskubkite  
jau dabar! 

Turkija      – nuo 1419 Lt
Tunisas – nuo 1809 Lt
Egiptas  – nuo 2049 Lt
Maljorka – nuo 1869 Lt
Ispanija  – nuo 1859 Lt
Portugalija  – nuo 2299 Lt
Kroatija  – nuo 1469 Lt
Bulgarija  – nuo 1509 Lt
Rodas  – nuo 1569 Lt
Kreta  – nuo 1739 Lt
Chalkidikė  – nuo 1759 Lt

Iškirpę šį pasiūlymą 
gaukite papildomą  

5% NUOLAIDĄ 
užsisakydami poilsio ir  
pažintines keliones 
„Baltic Clipper“ biuruose!

parduoda
nekilnojamąjį turtą

Parduodamas 13,7 a gyvenamosios-ko-
mercinės paskirties sklypas, geroje vieto-
je, Čiurlionio g. Kaina 2 000 000 Lt. Tel. 
8 600 57 007.  

 091027

Namą (200 kv. m) su 10 a žemės sklypu 
Druskininkų centre, Žalioji g., šalia „Ne-
muno” sanatorijos. Kaina 600 000 Lt. 
Tel. 8 652 52 166.

 533077

Parduodami nauji butai prie miško Lazdy-
nuose, Jonažolių g. www.pavasaris.net. 
1 kv. m kaina nuo 3500 Lt. Tel. 8 614 00 
903.

 526625

statybines medžiagas
Didmeninėmis kainomis parduodame sta-
tybines, vidaus ir išorės apdailos medžia-
gas bei tvirtinimo elementus. UAB „Lakri-
ja“, Vilnius, Antakalnio g. 21. Tel. 8 5 230 
2248. Mob. tel. 8 611 23 094

100210

Vidaus durys. Pigiai. Montavimas ir prista-
tymas per 3 dienas. www.duryspigiau.lt. 
Tel. 8 652 92 016.

 515779

perKa
 
Superkame įvairių markių automobilius. 
Tvarkingus, važiuojančius, nevažiuojan-
čius, neeksplotuojamus bei daužtus. Tel. 
8 645 61 877.

 532613

SUPERKAME VISŲ MARKIŲ AUTOMOBI-
LIUS. Tvarkingus, daužtus, su defektais, 
nevažiuojančius. Pasiimame patys, pa-
dedame sutvarkyti dokumentus. Tel.  
8 608 37 332.

 528782

Įvairūs
Teismo informacija

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1-ajame 
apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) 
nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5406-
430/2010 pagal ieškovo AB PAREX BAN-
KAS ieškinį atsakovui Dainiui Pociui dėl 
skolos priteisimo. Atsakovui yra įteikia-
mas ieškinio nuorašas, ieškinį pagrin-
džiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei 
teismo pranešimas apie atsiliepimo patei-
kimą ir informuojama, jeigu atsakovas be 
pateisinamos priežasties per 14 dienų ne-
pateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi 
teisę, kadangi yra ieškovo prašymas, pri-
imti sprendimą už akių. Procesiniai doku-
mentai laikomi įteikti pranešimo paskelbi-
mo spaudoje dieną.

 533975

Pranešame, kad Vilniaus miesto 1-aja-
me apylinkės teisme yra priimtas ieško-
vo UAB „AS 24 Lietuva”, į.k. 300111605, 
ieškinys atsakovui UAB „LT Transport”, 
į.k. 301791937, dėl 46 919,4 Lt skolos, 
1459,92 Lt delspinigių, 6 proc. metinių 
palūkanų nuo priteistos 48 379,32 Lt su-
mos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 
2009-11-23, iki visiško teismo sprendimo 
įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisi-
mo. Atsakovui UAB „LT Transport” yra įtei-
kiamas ieškinio nuorašas, ieškinį pagrin-
džiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei 
teismo pranešimas apie atsiliepimo į ieš-
kinį pateikimą ir informuojama, kad atsa-
kovui be pateisinamos priežasties per 14 
dienų nuo šio pranešimo spaudoje pa-
skelbimo nepateikus atsiliepimo į ieškinį, 
teismas gali priimti sprendimą už akių.

 532527

Šilalės rajono apylinkės teisme (Dvaro g. 
9, Šilalės m.) gautas ieškovės UAB „Mil-
da” ieškinys atsakovei UAB „Avirana”, 
buveinės adresas M.K.Čiurlionio g. 86, 
LT-03100 Vilnius, dėl skolos priteisimo, 
ieškinio suma 37 054,15 Lt. Šiuo prane-
šimu atsakovei UAB „Avirana” įteikiami: 
ieškinio ir jo priedų kopijos, pranešimas 
dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsako-
vas per 14 d. nuo šio pranešimo paskelbi-
mo dienos įpareigojamas pateikti teismui 
atsiliepimą į ieškinį. Byla bus nagrinėja-
ma 2010 m. kovo 17 d. 9 val. Šilalės rajo-
no apylinkės teisme.

 534200

Vilniaus m. 1-ajame apylinkės teisme (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 
2-1591-534/2010 pagal ieškovo AB bankas 
SNORAS ieškinį atsakovei Gretai Garlaus-
kaitei dėl 3683,49 Lt skolos ir delspinigių 
priteisimo. Atsakovė Greta Garlauskaitė 
per 30 dienų nuo pranešimo spaudoje 
dienos privalo pateikti atsiliepimą į ieški-
nį. Jei atsakovė per nustatytą terminą ne-
pateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi 
teisę priimti sprendimą už akių.

 534050

Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius), 205 salėje,  
2010 m. kovo 5 d. 9 val. bus nagrinėja-
ma civilinė byla pagal ieškovo SĮ „Vilniaus 
miesto būstas“ ieškinį atsakovei Kristinai 
Chakimovai dėl skolos priteisimo. Atsako-
vė Kristina Chakimova per 14 dienų nuo 
šio pranešimo paskelbimo dienos privalo 
pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsi-
liepimo nepateikus, teismas galės priimti 
sprendimą už akių.

 534084

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teis-
me (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civi-
linė byla Nr. 2-1778-728/2010 (buvęs Nr. 
2-23267-728/2009) pagal ieškovo Alek-
sandro Goreliko ieškinį atsakovui Pave-
lui Machovskiui dėl 56 000 Lt skolos, 
13 997,75 Lt palūkanų, 5 proc. metinių 
palūkanų nuo priteistos sumos nuo by-
los iškėlimo teisme, t. y. 2009 10 07, iki 
teismo sprendimo visiško įvykdymo ir by-
linėjimosi išlaidų priteisimo. Ne vėliau 
kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo pa-
skelbimo spaudoje dienos atsakovas Pa-
velas Machovskis privalo pateikti teismui 
(teisėja R.Eltermanienė) atsiliepimą į ieš-
kinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str., 142 str. 
2 d. reikalavimus. Procesinis dokumentas 
laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo 
spaudoje dieną. Nurodytu terminu atsi-
liepimo nepateikus, teismas, remdamasis 
LR CPK 142 str. 4 d., gali priimti sprendi-
mą už akių.

 534413

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) nagrinėjama ci-
vilinė byla pagal ieškovo UAB „Klaipėdos 
baldų prekyba“ ieškinį atsakovui vieša-
jai įstaigai „Obuolio“ muzikos klubo KŪB 
„Obuolio respublika“ dėl 7182,27 Lt sko-
los, 6 proc. metinių palūkanų nuo civilinės 
bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendi-
mo visiško įvykdymo priteisimo ir bylinė-
jimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovas kvie-
čiamas atvykti į teismo posėdį, kuris vyks 
2010 m. vasario 25 d. 13.30 val. Vilniaus 

m. 1-ajame apylinkės teisme (Laisvės pr. 
79A, Vilnius, salė Nr. 001). Atsakovui ne-
atvykus, teismas ieškovo prašymu turi tei-
sę priimti sprendimą už akių.

 534499

Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme 
iškelta civilinė byla Nr. 2-1771-592/2010 
pagal ieškovo UAB „MENESA“ ieškinį at-
sakovui Algimantui Prazarkevičiui dėl sko-
los priteisimo. Atsakovas Algimantas Pra-
zarkevičius per 20 dienų nuo šio skelbimo 
išspausdinimo turi teisę pateikti Vilniaus 
miesto 2-ajame apylinkės teismui (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) atsiliepimą į ieškinį, 
kuris atitiktų procesiniam dokumentui ke-
liamus reikalavimus (CPK 111 str., 142 str. 
2 d.). Jeigu atsakovas nepateiks Vilniaus 
miesto 2-ajam apylinkės teismui atsilie-
pimo į ieškinį, teismas turės teisę priimti 
sprendimą už akių.

 533837

Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme 
iškelta civilinė byla Nr. 2-1985-603/2010 
pagal ieškovo AB bankas SNORAS, į. k. 
112025973, ieškinį atsakovei Unei Maren-
golcaitei, g. 1983 08 25, dėl 6040,66 Lt 
skolos, 1365,68 Lt delspinigių, 6 proc. me-
tinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų pri-
teisimo. Atsakovei per 14 dienų nuo šio 
skelbimo išspausdinimo nepateikus Vil-
niaus miesto 2-ajam apylinkės teismui at-
siliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priim-
ti sprendimą už akių.

 534327

Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme 
iškelta civilinė byla Nr. 2-595-592/2010 
pagal ieškovo UAB „ARTVA” ieškinį atsa-
kovui UAB „TODES” dėl skolos priteisimo. 
Atsakovas UAB „TODES” per 20 dienų nuo 
šio skelbimo išspausdinimo turi teisę pa-
teikti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės 
teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius) atsilie-
pimą į ieškinį, kuris atitiktų procesiniam 
dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 
111 str., 142 str. 2 d.). Jeigu atsakovas ne-
pateiks Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės 

teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas turės 
teisę priimti sprendimą už akių.

 533453

Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės teisme 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) nagrinėjama civili-
nė byla pagal ieškovo UAB „HST KOMUNIKA-
CIJOS” ieškinį atsakovui Irmantui Tylai, ku-
riuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 600 
Lt skolos, 216 Lt delspinigių, 50 Lt baudos, 
metines 5 proc. dydžio palūkanas už priteis-
tą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teis-
mo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimo-
si išlaidas. Atsakovas Irmantas Tyla per 14 
dienų nuo šio pranešimo paskelbimo die-
nos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. 
Jeigu atsakovas per teismo nustatytą termi-
ną nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas 
turi teisę priimti sprendimą už akių.

 534627

Kita
Pradėtas rengti sklypo (kadastro Nr. 
0101/0073:953), esančio Birbynių g. 11, 
Rasų sen., Vilniaus m. sav., detalusis planas. 
Planavimo tikslas: sklypo dalijimas į tris skly-
pus, statybos reglamento ir tvarkymo reži-
mo nustatymas. Planavimo organizatoriai: 
Artiom Chotkevič, Eglė Baikštytė Ader, Hugo 
Ader, Nina Chotkevič, Tadeuš Filistovič. Deta-
liojo plano rengėjas: UAB NAMUKAI. Deta-
lusis planas derinamas ir tvirtinamas supa-
prastinta tvarka. Parengtas detalusis planas 
bus eksponuojamas Rasų seniūnijos patal-
pose. Informacija ir pasiūlymai, pastabos 
ir pretenzijos gali būti pateikiamos detalio-
jo plano organizatoriui arba rengėjui iki vie-
šo susirinkimo pradžios tel./faks. (8 5) 262 
4433, e. paštas onamukai@gmail.com.

 524769

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-02-23 organizuoja 

krovininės šaldomosios puspriekabės „schmitz“ 
pardavimo konkursą

Konkursas įvyks 2010 m. vasario 23 d. 9 val. Vilniuje, Šermukšnių g. 4, 35 kab.
Bus parduodama krovininė šaldomoji puspriekabė „Schmitz“ SKO 24/L. Duomenys: pagaminta 
2007 m., balta, antstato tipas – šaldytuvas, pneumatinė pakaba, 3 ašys, ilgis 14 m, plotis 2,6 m, 
masė 8,6 t, bendroji masė 35 t.
Trūkumai: neeksploatuojama nuo 2008 m. rugpjūčio mėn., nėra TA, iš išorės šiek tiek apgadinta. 
Pradinė kaina 84 700 Lt (su PVM).
Puspriekabę galima apžiūrėti iki 2010 m. vasario 19 d., apžiūros laiką suderinus tel.: (8 5) 268 
7738, 268 7739.
Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2010 m. vasario 19 d. 15 val. privalo pateikti:
1.  paraišką, kurioje konkurso dalyvis nurodo kainą (ne mažesnę už pradinę), kurią jis siūlo už 

puspriekabę;
2.  nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai 

konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimą turi tvirtinti notaras.

Dokumentus asmuo, pageidaujantis dalyv auti konkurse (ar jo atstovas), užklijuotame voke su už-
rašu „Konkursui dėl puspriekabės pirkimo“ pateikia adresu: Vilnius, Šermukšnių g. 4, 35 kab.
Vertinant pasiūlymus konkurso dalyviams dalyvauti nebūtina. Su konkurso laimėtoju bus suda-
ryta įstatymo nustatytos formos pirkimo–pardavimo sutartis. Puspriekabę pirkėjas iš saugojimo 
vietos išsigabena savo lėšomis ir jėgomis.
Papildoma informacija tel.: (8 5) 268 7738, 268 7739, 268 7745, ir interneto svetainės www.
vmi.lt skiltyje „Naujienos – Aukcionai ir turto pardavimo konkursai“.
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Kinas
FORUM CinEMas aKROPOLis

Ozo g. 25

„Linkėjimai iš Paryžiaus“ – Pasaulinė 
premjera. Iki 11 d. 12.30, 15, 17.15, 
19.30, 21.45 val.

„Tai kur, po velnių, tie Morganai?“ – 
Premjera. Iki 11 d. 10.30, 13, 15.30, 
18.15, 20.45 val.
„Valentino diena“ – COSMO VIP sean-
sas. 11 d. 21.30 val.
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“ – Iki 
11 d. 14.30, 16.45, 19.15, 21.40 val.
„Princesė ir Varlius“ – Iki 11 d. 10.15, 
12.45, 15.15, 17.45, 20.30 (11 d. seansas 
nevyks) val.
„Viskas ore“ – Iki 11 d. 13.30, 16.30, 19, 
21.30 val.
„Tai sudėtinga“ – Iki 11 d. 16, 18.30, 
21 val.
„Įsikūnijimas“ – Iki 11 d. 12, 15.45, 20 val.
„Alvinas ir burundukai 2“ – Iki 11 d. 
13.45, 16.15 val.
„Elijaus knyga“ – Iki 11 d. 18.45, 
21.15 val.

FORUM CinEMas VinGis
Savanorių pr. 7

„Linkėjimai iš Paryžiaus“ – Pasaulinė 
premjera. Iki 11 d. 12, 14.20, 16.30, 
18.50, 21.15 val.
„Tai kur, po velnių, tie Morganai?“ – 
Premjera. Iki 11 d. 11.40, 14, 16.45, 
19.20, 22 val.
„Popiežė Joana“ – Premjera. Iki 11 d. 
14.40, 18, 21 val.
„Zero 2“ – Iki 11 d. 11.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 19.35, 21.45 val.

LiETUVOs RUsŲ
DRaMOs TEaTRas

J.Basanavičiaus g. 13 

Vasario 10 d. 18 val. – N.Gogolio „Lo-
šėjai“. Rež. M.Byčkovas (Rusija).

ViLniaUs TEaTRas „LĖLĖ“
Arklių g. 5

Didžioji salė
Vasario 11, 12 d. 19 val. – Monospekta-
klis suaugusiems „Geležis ir sidabras“ 
pagal V.Šimkaus eiles. Rež. R.Kazlas.

ŪKiO BanKO TEaTRO aREna
Olimpiečių g. 3

Vasario 11 d. 19 val. – OKT. 
W.Shakeaspeare‘o „Įstabioji ir grau-
džioji Romeo ir Džiuljetos istorija“. 
Rež. O.Koršunovas.

TEaTRas „RaMŪnO aTELJĖ“
Latako g. 1–1

Vasario 11 d. 19 val. – „Ir visada bus 
per vėlu“.

„MEnŲ sPaUsTUVĖ“
Šiltadaržio g. 6 

Vasario 10 d. 19 val. – M.Korenkaitės 
„Pabėgimas į Akropolį“. Rež. A.Giniotis.
Vasario 11 d. 19 val. – Anesteziologinės 
istorijos „Poliklinika“. 
Rež. A.Jankevičius.
Vasario 11 d. 19 val. – „Drąsi šalis“. 
Rež. C.Graužinis.

ViLniaUs KOnGREsŲ RŪMai
Vilniaus g. 6/14

Vasario 11, 12 d. 19 val. – S.Sondheim 
muzikinis trileris „Svynis Todas: demo-
nas kirpėjas“. Dirigentas G.Rinkevičius.

TEaTRas
LiETUVOs naCiOnaLinis
OPEROs iR BaLETO TEaTRas

A.Vienuolio g. 1

Vasario 10 d. 18.30 val. – Premjera. 
W.A.Mozarto „Figaro vedybos“. Diri-
gentas M.Staškus.

LiETUVOs naCiOnaLinis 
DRaMOs TEaTRas

Gedimino pr. 4

Didžioji salė
Vasario 10 d. 18 val. – F.Dostojevskio 
„Stepančikovo dvaras“. Rež. J.Vaitkus.
Vasario 11 d. 18 val. – T.Dorsto, U.Ehler 
„Aš, Fojerbachas“. Rež. V.Masalskis.
Mažoji salė
Vasario 10 d. 18 val. – E.Ashley „Gaidu-
kas“. Rež. J.Smoriginas.

ViLniaUs MaŽasis TEaTRas
Gedimino pr. 22

Vasario 10 d. 18.30 val. – A.Čechovo 
„Vyšnių sodas“. Rež. R.Tuminas.
Vasario 11 d. 18, 20.30 val. – 
A.Žebrausko improvizacijos mokykla. 
Improvizacijų šou „Kitas kampas“.

JaUniMO TEaTRas
Arklių g. 5

Didžioji salė
Vasario 10 d. 18 val. – 
W.Shakespeare‘o „Užsispyrėlės sutram-
dymas“. Rež. C.Graužinis.
Vasario 11 d. 18 val. – P.E.Landi „Strip 
Man Show – Viskas apie vyrus“. 
Rež. P.E.Landi.

KEisTUOLiŲ TEaTRas
Laisvės pr. 60

Vasario 10, 11 d. 19 val. – V.Ludwigo, 
B.Heymanno „Taisyklė Nr. 1, arba 
Sapnuoti Vilnių draudžiama!“ 
Rež. A.Giniotis.

TV programa

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Se nis“ (N-7) (k). 
10.05  Dok. f. „Tink las“ (2009 m.) (k). 
11.00  „Toks gy ve ni mas“.  

Tie sio gi nė Lie tu vos  
ra di jo lai da. 

12.00  Pi ni gų kar ta (k). 
13.00  „Ry to suk ti nis“ su  

Zi ta Kel mic kai te (k). 
14.30  Gus ta vo en cik lo pe di ja (k). 
15.00  Kul tū rų kryž ke lė.  

Ru sų gat vė (ru sų k.). 
15.15  „Gy vū nų gel bė to jai“. 
15.45  „Fli pe ris“. 
16.15  „Na me lis pre ri jo se“. 
17.15  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7). 
18.15  Šian dien  

(su ver ti mu į ges tų k.). 
18.35, 21.10 Spor tas. Orai. 
18.45  „Se nis“ (N-7). 
19.55  Sti lius. 
20.25, 22.04 Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las.  

Kul tū ra. 
21.20  „Tei sė ži no ti“.  
22.30  Va ka ro ži nios.  

Spor tas.  
Orai. 

22.45  „Vie nos kri mi na li nė po li ci ja“ (N-7).

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Jin, Jan gas ir Jo“. 
7.30  „Be nas Te nas“ (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  „Mei lės spar nai“ (k). 
10.00  Ka ka du (N-7) (k). 
10.30  Gy ve ni mas  

pa gal mo te ris (k). 
11.00  Nau ja ver si ja (N-7) (k). 
11.30  2 mi nu tės šlo vės (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Kal nie tis“ (N-7). 
14.05  Vai kų „War ner Bros.“  

„Be nas Te nas“. 
14.35  „Mei lės spar nai“. 
15.35  „Ma no nuo dė mė“. 
16.35  „Li ki mo ke rai“. 
17.35  „Šir džių ėdi kės“ (N-7). 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  Abi pus sie nos. 
20.30  Ba ras „Pas Vio lą“. 
21.30  Dvi ra čio šou. 
22.00  Ži nios. Vers las.  

Kri mi na lai. 
22.34  Spor tas. Orai. 
22.40  Karš tas va ka rė lis (N-14). 
23.40  „Pink lės žvaigž dėms“ (3). 
1.05  „Ozas“ (N-14). 

6.40  Te le par duo tu vė. 
6.55  „Ava ta ras“ (k). 
7.25  „Simp so nai“ (N-7) (k). 
7.55  „Zo ro. Špa ga ir ro žė“ (N-7). 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  „Emi li ja“ (3) (N-7). 
10.50  Be gri mo (N-7) (k). 
11.40  Prieš sro vę (N-7) (k). 
12.30  Ma dos rei das (k). 
13.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
13.35  „Ra ga no sio mo kyk la“. 
14.05  „Ha na Mon ta na“ (4). 
14.35  „Ava ta ras“. 
15.05  „Simp so nai“ (N-7). 
15.35  „Varg šė mi li jo nie rė“ (N-7). 
16.35  „Sve ti mas vei das“ (N-7). 
17.40  „Nai sių va sa ra“ (N-7). 
18.25  Su si ti ki me vir tu vė je. 
18.45  TV3 ži nios. 
19.10  „Am ži ni jaus mai“ (N-7). 
19.40  Akis ta ta (N-7). 
20.30  „Dar pa žiū rė sim…“ TV pa ro di jų šou. 
21.10  „Sve ti mi“ (3) (N-7). 
21.45  TV3 va ka ro ži nios. 
21.58  „Lo to 6“. Lo te ri ja. 
22.00  „Me lo teo ri ja“ (6) (N-7). 
23.00  „CSI Niu jor kas“ (N-14). 
0.00  „De ry bi nin kai“ (7) (N-7). 
0.55  „Svin ge riai“ (9) (N-14).

6.50  Te le vit ri na. 
7.10  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“ (k). 
7.40  Mu zi ki nė po pie tė (k). 
8.05  Svei ka tai ir lai mei (k). 
9.00  „Ekst ra sen sų mū šis“. (N-7) (k). 
10.00  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ 

(N-7) (k). 
11.10  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“. Sen sa ci jų 

do ku men ti ka (N-7) (k). 
12.10  Dra ma „Ma no ber niu kas Dže kas“ 

(D.Bri ta ni ja, 2007 m.) (N-7) (k). 
14.00  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“. 
14.30  Mu zi ki nė po pie tė. 
15.00  Au to pi lo tas (k). 
15.35  Anim. f. „Vai duok lių is to ri jos“ (1)  
16.05  „Juo kin giau si žmo nės ir gy vū nai“. 
16.40  „Ekst rasen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

(N-7). 
17.45  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“. Sen sa ci jų 

do ku men ti ka (N-7). 
18.45  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ 

(N-7). 
20.00, 23.25 Ži nios. 
20.25  „San kir tos“. Tie sio gi nė dis ku si jų lai da. 
21.00  To dar ne bu vo... 
21.30  Ge ras fil mas. Kri mi na li nė dra ma 

„Kerš tas už An dže lą“. (N-7). 
23.55  Veiks mo tri le ris „Dub le ris“. (k). 
1.45–6.00 „Bam ba“ (S). 

6.54  TV par duo tu vė. 
7.10  Re por te ris (k). 
8.00, 11.20, 18.25, 21.55 Na ša Ra ša. 
8.30  „Te le ta biai“. 
9.00, 17.05 „Mak gai ve ris“. 
10.00  Kas tu toks? (k). 
10.50  Au to fa nai (k). 
11.50  Lie tu va tie sio giai (k). 
12.20  Su per L.T. (N-7) (k). 
13.10  Re por te ris (k). 
14.00  Te ri to ri ja (k). 
14.50  Kas tu toks? (k). 
15.30  „Te le ta biai“. 
16.00  Ži nios. Orai. 
16.05  „Šir džiai neį sa ky si“. 
17.00, 18.00 Ži nios. Orai. 
18.20  Pa do va nok nau jas  

spal vas. 
19.00  Ži nios. Orai. 
19.30  Lie tu va tie sio giai. 
20.00  Ži nios. Orai. 
20.10  Kas tu toks? 
20.55  Pa do va nok nau jas  

spal vas. 
21.00  Re por te ris. Orai. 
22.25  „Ty los zo na“. 
23.25  Kas tu toks? 
0.05  Re por te ris. Orai. 
1.00  Lie tu va tie sio giai.
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Kiek nu si kal ti mų sle pia už
tam sin ti rea ni mo bi lio lan
gai? Lai do je – slau gy to jo 
Kęs tu čio Sta sai čio, įta ria
mo aš tuo nio li ka me tės iš ža
gi ni mu grei to sios me di ci nos 
pa gal bos au to mo bi ly je, iš
pa žin tis ir jo mo bi liuo ju te
le fo nu da ry tos nuo trau kos. 
Šian dien 19.40 val. per LNK.

„Abipus
sienos“

Lietuvos kino teatruose ro
doma dra ma, su kur ta re
mian tis vi du ram žių le gen da 
apie mo te rį, ta pu sią Ka ta li
kų baž ny čios gal va. Nors kai 
kas tei gia, kad tai tik ra is to
ri ja. Fil mas pa sta ty tas pa gal 
po pu lia rų to pa ties pa va di ni
mo Don nos Wool folk Cross 
ro ma ną.

„popiežė
JoAnA“

Džo nas Mer do kas pra bun
da vieš bu ty je ir su ži no, kad 
yra kal ti na mas dėl žmog žu
dys čių. No rė da mas at kur ti 
praei tį nie ko ne pri si me nan
tis vy ras su si du ria su ki tos 
ci vi li za ci jos at sto vais. Kri mi
na li nis tri le ris. JAV, 1998 m. 
Rež. Ale xas Proya sas. Šian
dien 21 val. per TV1.

„TAmsos
miesTAs“

„Princesė ir Varlius“ – Iki 11 d. 11, 
13.40, 16, 18.40, 21 val.
„Įsikūnijimas“ (3D) – Iki 11 d. 11, 15.30, 
20.10 val.
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“ – Iki 
11 d. 12.20, 14.40, 17, 19.10, 21.30 val.
„Viskas ore“ – Iki 11 d. 15.40, 18.30, 
21.30 val.
„Elijaus knyga“ – Iki 11 d. 15, 18.15, 
20.45 val.
„Alvinas ir burundukai 2“ – Iki 11 d. 
14, 17 val.
„Tai sudėtinga“ – Iki 11 d. 17.15, 19.50 val.
„Šerlokas Holmsas“ – Iki 11 d. 19.40 val.
„Daktaro Parnaso fantazariumas“ – 
Iki 11 d. 14.20 val.

sKaLViJa
A.Goštauto g. 2/15

„Psichoanalitikas“ – 10 d. 19.10 val.
„Susipynę išgyvenimai“ – 11 d. 19.10 val.
„Tarp dviejų mylimųjų“ – 11 d. 21.15 val.
Ciklas „Tikrovės alchemikai: 
dailininkė Milena Canonero“
„Krikštatėvis 3“ – 10 d. 21.10 val.
„Marija Antuanetė“ – 11 d. 16.50 val.
„ARTscape“ filmų programa 
(Prancūzija)
Režisieriaus Georgeso Spicaso trumpa-
metražių filmų programa – 10 d. 17 val.

PasaKa
Šv. Ignoto g. 4/3

„Belaukiant Eriko“ – 10 d. 17 val., 11 d. 
17.15 val.
„Vudstokas“ – 10 d. 17.15, 21.15 val., 
11 d. 17 val.
„Naujasis pasaulis“ – 10 d. 17.30 val., 
11 d. 17.30 val.
„Montažas. Riedlenčių filmas“ – 
10 d. 19 val.
„Vienoje kilpoje“ – 10 d. 19.15 val., 
11 d. 19.15 val.
„Nuo pasaulio stogo“ – 10 d. 20.30 val.
„Manęs čia nėra“ – 10 d. 21.30 val.
„Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas 
slypi už kampo“ – 11 d. 19.30 val.
„Mysticcbmx. The movie“ – 11 d. 
21.15 val.

„Auksinė praraja“ – 11 d. 21.45 val.
Šiaurės šalių kino klubas
„Vedlys“ – 10 d. 19.30 val.

KOnCERTai
s.VainiŪnO naMai

A.Goštauto g. 2-41

Vasario 10 d. 18 val. – Trečiadienio 
vakaras su Nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos mokytojais 
V.Balčytiene, V.Vaškevičiūte, R.Šarkaite 
ir J.Dvarionu bei jų mokiniais.

LiETUVOs naCiOnaLinĖ
FiLHaRMOniJa

Aušros Vartų g. 5

Vasario 10 d. 19 val. – Vokalinio vyrų 
a cappella ansamblio „Chanticleer“ 
(JAV) koncertas. 

KLUBas „BRODVĖJUs“
Vokiečių g. / Mėsinių g. 4

Vasario 10 d. 20.30 val. – „Stilingi 
atradimai“. T.Pupinio ir A.Jokubausko 
koncertas. 

KLUBas „HOUsE OF MUsiC“
Vienuolio g. 4

Vasario 10 d. 21 val. – Rusiško repo 
grupės „Contrast“ koncertas.
Vasario 11 d. 21 val. – Garsiausių dainų 
apie meilę gyvo garso koncertas „Ar 
buvai kada įsimylėjęs?“

PUB‘as „aRTisTai“
Šv. Kazimiero g. 3

Vasario 11 d. 19.30 val. – Dainuoja-
mosios poezijos vakaras TAU. Dainuoja 
Bernarda ir P.Girdenis.

„aULa BLUEs CLUB“
Pilies g. 11

Vasario 11 d. 20 val. – Koncertuoja 
V.Jutas, A.Belkinas ir Ch.Bucheris 
(būgnai).

MUZiKOs KLUBas „TaMsTa“
Subačiaus g. 11A

Vasario 11 d. 21 val. – „Bekešo Vilkų“ ir 
„Repo Senių“ koncertas.
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Vyrųvokalinisansamblisiš
SanFransisko„Chanticleer“,
tituluojamasbalsųorkestru,
Vilniauspublikaiparuošėiš
skirtinęprogramą.Naciona
linėjefilharmonijojeskam
bėsRenesansomeistrųkū
riniai,XX–XXIa.akademinė
muzikabeiliaudiesirpopu
liariosiosdainos,spiričiueliai.

Balsų
orkestras

Šiaurėsšaliųkinoklubas
vasario10d.pristatofilmą
„Vedlys“pagalsenąsamių
tautoslegendąirtikraisfak
taisparemtą„Mesnugalė
sime“.Šiaurėsšaliųfilmai,
pelnęaukštąkritikųįverti
nimąirprestižiniusapdo
vanojimus,busrodomikino
teatre„Pasaka“.

kino
gurmanams

Vilniausmokytojųnamų
svetainėjetrečiadienį
17val.prasidėsVilniausve
getarųvakaras.Jamebus
pristatytaKsaverosVaiš
tarienėsknyga„Sveikatos
šaltiniai“.Renginyjedaly
vausknygosautorė
vegetarųklubovadovė
dr.K.Vaištarienė.

Vegetarų
Vakaras

Kū ry bi nis ko lek ty vas „LT-iden-
ti ty“ kvie čia į XX a. pra džios lie-
tu vių ero ti kos te ma ti ka su kur-
tų dra bu žių ir di zai no ele men-
tų pa ro dą „Obs ce niš ka“ (lot. 
obs ce nus – ne pa do ru, ne-
švan ku).

XX a. pra džios lie tu viš ką 
flir tą ir ero ti ką, per teik
tą šiuo lai kiš kai, vil nie čiai 
ga lės įver tin ti ket vir ta
die nį ati da ro mo je pa ro do je 
„Daik tų vieš bu čio“ ir „Cont
ra for mos“ erd vė je (T.Šev čen
kos g. 16A).

Lie tu viš ko flir to pa vel das, pa te
kęs į kū ry bi nę „LTiden ti ty“ kos
tiu mo di zai ne rių Jo lan tos Rim ku
tės ir Ie vos Še via ko vai tės vir tu vę, 
pa ro do je virs žais min gais ir ori gi
na liais ga mi niais, ku riuo se tra di
ci ja įgaus nau ją for mą: šiuo lai kiš
ką, su bti liai pro vo kuo jan čią, bet 
ar ti mą lie tu viš koms ver ty bėms.

Šia nau ja pa ro da siek ta su jung
ti pla tes nes įvai rių sri čių Lie tu vos 
kū rė jų pa jė gas, to dėl prie nau jos 
„LTiden ti ty“ idė jos au to rių pri
si dė jo gra fi kos di zai ne ris Ed var
das Ka vars kas – jis ėmė si pro jek
to gra fi kos. „Džiu gu, kad ga lė jau 
pri si dė ti prie „LTiden ti ty“ ko
lek ty vo. Ši int ri guo jan ti idė ja 

Kū ri niuo se – se no lių flir tas

mums ki lo dar ru de nį, la bai su
do mi no ir pa ska ti no im tis dar
bų“, – pa sa ko jo E.Ka vars kas.

Di džiau sio įkvė pi mo kū rė jai sė
mė si Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to
sa kos ins ti tu to Dai ny no sky riu je, 
ku ria me yra su rink tos iš sa mios 
ta la li nių – sa ty ri nių liau dies dai
nų – ko lek ci jos. Obs ce niš koms 
ta la li nėms bū din ga at vi ra ero ti nė 
te ma ti ka, jos bu vo ku ria mos flir
tuo jant, per pa si links mi ni mus.

Gra fi nių iš raiš kos prie mo nių 
at skai tos taš ku, anot di zai ne rio, 
ta po au ga li niai mo ty vai, ku rie 
Lie tu vo je sie ja mi su vy riš ku mu 

ar mo te riš ku mu, – tai ąžuo las, 
ru giai, rū tos ir le li ja.

Ne di de lė je erd vė je bus eks
po nuo ja mi šian die nos lie tu vio 

bui ties at ri bu tai, al suo jan tys 
lie tu viš ku mo sim bo liais. Pa
vyz džiui, vie nas iš pa ro dos 
„Obs ce niš ka“ eks po na tų – 
vy riš ki marš ki nė liai – šauks: 
„Jūs, mer gai tės, jūs ne ly gios, 
vie nos bran gios, ki tos pi

gios.“ Mo te riš ki šiems at sa
kys: „Die ve ma no, kas čia yra: 

tre čią die ną no riu vy ro.“ Šian
dien to kie žo džiai at ro do drą sūs 

ir gal net vul ga rūs, o štai anks čiau 
bu vo lai ko mi nor ma. Su „Cont ra
for mos“ di zai ne riu Nau riu Ka li
naus ku eks po zi ci jai su kur tas spe
cia lus sta lopa veiks lo mo de lis 
var du „Ąžuo las“, o Pau liaus Vit
kaus ko kė dės „KUDIRKA“ bus 
spe cia liai pa minkš tin tos obs ce
niš ko mis pa gal vė lė mis.

Apie se no vi nę lie tu vių ero ti
ką by lo jan ti „LTiden ti ty“ pa ro
da „Obs ce niš ka“ veiks iki va sa rio 
26 d. Pa ro dai pa si bai gus, vi sus 
jo je pri sta to mus eks po na tus bus 
ga li ma įsi gy ti. Nau jų „LTiden ti
ty“ marš ki nė lių bus ga li ma nu si
pirk ti jau per pa ro dos ati da ry mą 
va sa rio 11 d. 19 val.

VD inf.

Jū ra tė Žuo ly tė
j.zuolyte@diena.lt

Su si kur ti jau kius na mus ga li bū-
ti ne leng vas, ta čiau įdo mus iš šū-
kis. Su si do mė ju si in ter je ro de ko-
ra vi mu Sand ra Rum bu tie nė į Lie-
tu vą at ve žė To li mų jų Ry tų me no 
kū rė jų dar bų.

Šiuo me tu Vil niu je pri sta to mi To
li mų jų Ry tų me no stu di jos dar
bai – neįp ras ti lie tu vio akiai. Di
de lio for ma to, už pil dy ti si dab ro ir 
auk so spal vo mis, me džio dro ži
niais ir na tū ra lio mis gam tos me
džia go mis – vi sos me džia gos tu
ri sa vo vie tą. Apie šią ko lek ci ją ir 
me no svar bą in ter je re kal bė jo mės 
su S.Rum bu tie ne.

– Kaip at si ti ko, kad šiuos me no 
kū ri nius nu spren dė te pri sta ty
ti Vil niu je?
– Prieš ke le rius me tus pra dė jau do
mė tis in ter je rais, jų de ko ra vi mu, ieš
ko ti įvai rių ne stan dar ti nių ir ori gi
na lių ap dai los me džia gų, me no ins
ta lia ci jų. Ma no tiks las bu vo ras ti iš

Jau kius na mus ku ria de ta lės

Ori gi na lūs: � interjeruipapuoštiskirtuosemenokūriniuosesusilieja
klasikairmodernusmenas.  Redakcijosarchyvonuotr.

į ku rį iš kart krin ta dė me sys, ar 
jie tik prie mo nė su kur ti bend
ram vaiz dui?
– Šie kū ri niai skir ti įvai raus sti
liaus in ter je rui de ko ruo ti, tiek kla
si ki niam, tiek mi ni ma lis ti niam, 
tiek iš skir ti nai mo der niam. At si 
ž vel giant į for ma tą, šios de ko ra
ci jos ga li pa puoš ti tiek na mų, tiek 

vie šas erd ves. Me no kū ri nys ga li vi
siš kai pa pras tą ir neut ra lų in ter je
rą pa vers ti iš skir ti nu, ta čiau vis
kam tu ri bū ti sai kas, o erd vės ne
tu rė tų bū ti per krau tos de ko rais ar 
me niš ko mis abst rak ci jo mis.

– Kaip ma no te, ar lie tu viams 
svar bu jų būs to es te ti ka, ar vis 

dar svar bes nis pra ktiš ku mas?
– Di de lio for ma to ta py bos dar bai, 
fo tog ra fi jos, šiuo lai ki nio me no ins
ta lia ci jos ar tie siog įrė min ti vai kų 
pie ši niai – taip įpras ta Va ka rų Eu
ro pos ša lių gy ven to jams puoš ti na
mų sie nas ir erd ves. Ma nau, kad ir 
mes, lie tu viai, ne daug ski ria mės. 
Tei kia mi prio ri te tai es te ti kai ar 
pra ktiš ku mui ne tu rė tų bū ti sie ja mi 
su lie tu vių tau tos bruo žais ar vie tos 
var to to jų gy ven se nos ypa tu mais. 
Ver tin da mi sta to mų in di vi dua
lių na mų Lie tu vo je pro jek tų gau są 
ir ne ti piš ku mą ir ly gin da mi šią si
tua ci ją su ki to mis Eu ro pos ša li mis, 
ga lė tu me ne tgi teig ti, kad tam tik
ra pra sme mes esa me lin kę į in di
vi dua lu mą ir iš skir ti nu mą. Lie tu
viš ką pra ktiš ku mą taip pat ver tin
čiau kaip do ry bę, nes ji pa da ro mū
sų spren di mus ra cio na les nius.

skir ti nių ir uni ka lių dar bų, me no kū
ri nių, ku rie ste bin tų žiū ro vą, bet ir 
bū tų su pran ta mi, tin ka mi na mų ar 
vie šoms erd vėms. Taip at ra dau vie
ną To li mų jų Ry tų me no stu di ją, ku
rios ku ria mi dar bai iš si sky rė vi sa
pu siš kai: for ma tu, me džia gų įvai ro
ve, spal vin gu mu, at li ki mo tech ni ka. 
Sa vo at ra di mais nu spren džiau pa
si da ly ti su ki tais ir su reng ti ne ma žo 
for ma to dar bų eks po zi ci ją.

– Kuo šie kū ri niai to kie ypa
tin gi, kad ver tė jo juos vež ti to
kį ke lią?
– Dar bai iš si ski ria sa vo iš pil dy
mu ir sti lis ti ka – jų tu ri nys už pil
dy tas me džių dro ži niais, na tū ra lio
mis gam tos me džia go mis ir ob jek
tais. Pa tys kū ri niai ku pi ni pa slap
ties, abst rak ci jos. Juos ga li ma in
terp re tuo ti kaip Ry tų kul tū ros da lį, 
mo der naus ir kla si ki nio me no są
jun gą ar ba tie siog žiū rė ti ir mė gau
tis jais kaip gra žia ir uni ka lia de
ko ra ci ja.

– Ar šie kū ri niai tu ri bū ti pa
grin di nis kam ba rio ak cen tas, 

In for ma ci ja

Pa ro da vei kia ma dos ir sti liaus 
cent re „Eu ro pa“ tre čia me aukš te 
iki ba lan džio 10 d.
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Mėnulis leidžiasi 13.17

41-oji metų diena. Iki Naujųjų me-
tų lieka 324 dienos. Saulė Vande-
nio ženkle.

Ada, Aušra, 
Elvyra, Gabrielius, 
Girvydas, Skolastika, 
Vydgailė
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Šiandien, vasario 10 d.

AVINAS Visapusiškai išanali-
zuokite savo veiklą, galbūt atra-

site klaidų, iš kurių galite pasimokyti. 
Pasitarkite su protingu, išmanančiu, 
bet nesuinteresuotu žmogumi. 

JAUTIS Finansinės problemos 
jūsų neaplenks. Pasistenkite iš-

vengti nepagrįstos rizikos abejoti-
nuose finansiniuose projektuose. Ge-
riausia visai susilaikyti nuo bet kokių 
su pinigais susijusių veiksmų. 

DVYNIAI Pajusite ypatingus 
jausmus artimam draugui arba 

pastebėsite, kad kažkas jums rodo di-
desnį dėmesį nei anksčiau. Tik nežais-
kite dvigubo žaidimo, jei nenorite, kad 
prieš nosį būtų užtrenktos durys. 

VĖŽYS Būsite labiau pažeidžia-
mas nei paprastai, todėl patar-

tina mažiau bendrauti su žmonėmis, 
kurie gali jus įskaudinti. Neanalizuo-
kite to, kas dabar vyksta, o papras-
čiausiai stebėkite.

LIŪTAS Diena bus nebloga, jei 
konkrečiai suplanuosite laiką ir 

nesivelsite į jokias avantiūras, kurios 
trukdytų jūsų planams. Gerai seksis 
veikla, reikalaujanti intelekto, išra-
dingumo, užsienio kalbos įgūdžių.  

MERGELĖ. Nedvejodamas im-
kitės naujos veiklos, nes seksis 

visi darbai. Rutininiai užsiėmimai, 
įprastos kasdienės pareigos džiaugs-
mo neatneš. 

SVARSTYKLĖS Venkite de-
monstruoti negatyvias emoci-

jas, ambicijas, nes ir be jų bus neleng-
va prisitaikyti prie aplinkinių, rasti 
kompromisą. Geri ketinimai gali atsi-
trenkti į nepramušamą sieną. 

SKORPIONAS Jei užsiimate vi-
suomenine veikla, esate politi-

kas, galite susidurti su atšiaurumu, 
noru manipuliuoti. Kažkas ciniškai 
peržengs padorumo ribas siekdamas 
pelno, laisvės, jėgos ar valdžios.

ŠAULYS Patartina užmegzti da-
lykinius arba asmeninius san-

tykius – viskas eisis sklandžiai. Diena 
ypač palanki žmonėms, turintiems 
fantaziją, mokantiems lanksčiai de-
rintis prie kintančių situacijų.

OŽIARAGIS Rizikuojate persi-
dirbti, net jei nesistengsite pa-

daryti visko, kas tik įmanoma. Diena 
labai netinkama aktyviai veiklai. Pa-
tausokite sveikatą, maksimaliai lėtin-
kite tempą.

VANDENIS Intensyviai ben-
drausite, gal vyksite į netolimą 

kelionę. Pajusite poreikį keisti veiklos 
pobūdį, pradėti sportuoti. Vakare už-
plūs romantiškos nuotaikos, meninis 
įkvėpimas.

ŽUVYS Būkite atsargus, mat di-
delė išdavysčių tikimybė. Rei-

kėtų atsargiai, reikliai atsirinkti ir at-
mesti tai, kas nesiderina su žmogiš-
kumu, jūsų dvasiniais siekiais.

hOROSKOPAI

Orai
Artimiausiomis dienomis snigs nedaug, 
truputį atšils. Sinoptikų teigimu, šian-
dien didesnių kritulių nebus. Tempe-
ratūra bus 5–9 laipsniai šalčio. Ketvirta-
dienio naktį vietomis, o dieną daug kur 
truputį pasnigs. Temperatūra naktį bus 
7–12, dieną 1–6 laipsniai šalčio. 

ORAI  VILNIUJE
ŠIANDIEN Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

SI bI RAS KA LE NA DAN TI MIS

Šal čio už grū din ti Va ka rų Si bi ro gy - 
ven to jai skun džia si: „To jau per 
daug!“ No vo si birs ko, Toms ko ir ki-
to se re gio no sri ty se ter mo met ro 
stul pe lis nu si lei do že miau 40 laips-
nių Cel si jaus, o kai kur pa sie kė ir 50 
laips nių ri bą. 
Gy ven to jai ra gi na mi lik ti na muo se, 
o tiems, ku rie ryž ta si iš va žiuo ti au-
to mo bi liu ir už strin ga ke ly je, į pa gal-
bą sku ba va di na mie ji mo bi lūs šil dy-
mo punk tai – gel bė to jų au to mo bi liai 
su vil ki mo įran ga, ga be nan tys šil tų 
dra bu žių ir karš tos ar ba tos vai ruo to-
jams su šil dy ti.

„Per vyj ka nal“ inf., „Reuters“ nuo tr.

KETVIRTADIENį

PENKTADIENį

–8–7–9 –7

–4–2–3 –3

–5–1–2 –4

3

5

5

Spręskite kryžiažodį nuo 
antradienio iki penkta-
dienio, teisingai užpil-
dykite frazės laukelius ir 
laimėkite savaitės prizą. 
Savaitės nugalėtojas bus 
išrinktas loterijos būdu iš 
visų teisingai atsakiusių. 
Teisingus atsakymus ga-
lima pateikti iki penkta-
dienio 18 val. 
1. Frazę siųskite SMS ži-
nute numeriu 1337. Siųs-
dami žinutę rašykite: 

DIENA (tarpas) VD (tar-
pas) UŽDUOTIES ATSA-
KYMAS. Pvz.: DIENA VD 
VILNIUS (žinutės kaina 
– 1 Lt.) 
arba 
2. Iškirpę kryžiažodį su 
teisingu atsakymu at-
neškite į „Vilniaus die-
nos“ redakciją Labda- 
rių g. 8, Vilnius. 
Šios savaitės nugalėtoją 
paskelbsime trečiadie-
nį, vasario 17 d.

1837 m. dvikovoje žuvo rusų poetas Aleksandras 
Puškinas. 
1876 m. gimė poetas, dramaturgas, vertėjas Pranas 
Vaičaitis. 
1890 m. gimė rusų rašytojas, Nobelio literatūros 
premijos laureatas Borisas Pasternakas.
1927 m. gimė Alma Adamkienė, filantropė, visuome-
nės veikėja, prezidento Valdo Adamkaus žmona.
1965 m. gimė dailininkė keramikė, televizijos laidų 
vedėja Nomeda Marčėnaitė.
1965 m. gimė poetas, eseistas, kritikas Sigitas Pa-
rulskis.
1980 m. gimė dainininkė Jurga Šeduikytė.
1985 m. gimė krepšininkas Jonas Mačiulis.

DATOS (VASARIO 10 D.)

PRIzAS

Aktyviausias mėnesio  
dalyvis gaus prizą –  
250 litų vertės „Optio“ 
kuponą korekciniams arba 
saulės akiniams ir nemoka-
mai galės pasitikrinti akis.

mums rūpi Jūsų 
regėjimas

www.optio.lt

250 Lt

Šią savaitę 
laimėkite 2008 m.  
„Booker“ premi-
ja apdovanotą 
romaną „Baltasis 
tigras“
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