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R.Per ve nec kas dra bu žių pre ky bos 
verslą pra dėjo dar tuo met, kai be
ne pa grin dinė pre ky bos vie ta Lie
tu vo je bu vo Ga riūnų tur ga vietė. 
Pradėjęs nuo ne di delės par duo
tuvės už Vil niaus, per du de šimt
me čius „Ap rangą“ jis išplėtė iki 
did žiau sio Bal ti jos ša ly se dra bu žių 
pre ky bos tink lo. 2008 m. užk lupęs 
sunk me tis „Ap ran gos“ įmo nių 

gru pei su maišė kor tas ir ge ro kai 
ap karpė pa ja mas. Be veik mi li joną 
litų 2008 m. už dirbęs R.Per ve nec
kas šie met al gos taip pat gaus per
pus ma žiau. Ta čiau tai ne pri vertė 
jo at si sa ky ti pra ban gių „Ar ma ni“ 
kos tiumų ir 7 se ri jos „BMW“.
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Kaip už dirb ti mi li joną

1,50 Lt

Mes ga li me pa da ry ti  
ge rai, bet ne to kio mis 
sąly go mis.

Šarū nas Čer niaus kas
s.cerniauskas@diena.lt

Kas svar biau – pa sta tas ar žmo-
nės? Tokį klau simą vil nie čiams 
už duo da sos tinės sa vi val dybė. 
Mies te iš ka bin ta apie 90 pla katų, 
ra gi nan čių pri tar ti mies to tur to 
iš par da vi mui.

Tro lei bu sas – ant svars tyk lių
Pla ka tuo se pa tei kia mas dra ma
tiš kas Vil niaus atei ties vaiz das. 
„Kas dien didė ja sko la tiems, ku
rie rūpi na si Jūsų svei ka ta, mies to 
šva ra, tvar ka ir sau gu mu: mo ky to
jams, vai ruo to jams, kiemų ir gat
vių pri žiūrė to jams, 
me di ci nos, kultū ros 

Vald žia rek la muo ja 
tur to iš par da vimą

Sunk me tis vie nu bran giau sių va dovų 
Lie tu vo je ti tu luo ja mam Ri man tui 
Per venec kui nė mo tais. „Ap ran gos“ 
ge ne ra li nis di rek to rius svars to 
net įsi gy ti vieną kitą įmonę 
ir štur muo ti Bal ta ru siją.

Ka da brangs  
šal tas van duo?
Va kar mies to ta ry ba pa tvir ti no  
bend rovės „Vil niaus van de nys“ 
atei nan čių ket ve rių metų in
ves ti cijų planą. Kad brangs šal
tas van duo – tik lai ko klau si mas. 
„Vil niaus van denų“ ge ne ra li nis 
di rek to rius Da rius Nor kus sakė, 
kad pre li mi na riai šal to van dens 
kai na galėtų kil ti apie 34 pro c.

Miestas 3p.

Už ge so „Vai ro“  
ly de rio gy vybė

Menas 15p.

3p.

vil niaus sa vi val dybė  
„Žal gi rio“ fut bo lo  
ko man dai  
iš tiesė pa gal bos  
ranką su  
50 litų.
Sportas 12p. 

Po pre zi den to  
vik to ro  
Ja nu ko vy čiaus  
inau gu ra ci jos  
uk rainą iš tiks  
po li ti nis pa ra ly žius.
Pasaulis 11p. 

„saab“ par davę  
ame ri kie čiai  
vyk dant san dorį  
„sno ro“ ak ci nin ko  
v.an to no vo ma ty ti  
ne pa gei da vo.
Ekonomika 7p.
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Įdir bis:  � r.Per ve nec kas „ap ran gai“ va do vau ja jau 20 metų.  To mo Mozū ros mon ta žas

2 Gausa:  � iš vi so mies te ka ba 90 savivaldybės pla katų.  

 Ge di mi no Bar tuš kos nuo tr.

ka ziu ko mugės  
or ga ni za torė  
Milda
Ričkutė



2

miestas
ketvirtADieNiS, vASArio 25, 2010

Lau ra Čy žiūtė
l.cyziute@diena.lt

Ga ran ti ja – už 50 mln. litų
Vil niaus mies to ta ry ba su teikė be
veik 8,5 mln. litų ga ran tiją bend
ro vei „Vil niaus van de nys“, kad ši 
galėtų pra šy ti Fi nansų mi nis te
ri jos pa sko los van den tie kio įren
gi nių sta ty bai Bal siuo se. Šis pro
jek tas vyk do mas ES Sang lau dos 
fon do lėšo mis. Pas kolą pla nuo
ja ma im ti 15–20 metų. Me tinės 
palū ka nos siektų apie 4 pro c.

Taip pat su teik ta 33,9 mln. litų 
ga ran ti ja Šiaurės in ves ti cijų ban
kui, kad šis galėtų sko lin ti „Vil
niaus van de nims“ lėšų, būtinų 
dumb lo ap do ro ji mo ga myk los 
sta ty bai. Abu šie pro jek tai strin
ga dėl to, kad Vil niaus vald žia ne
su ge ba vyk dy ti pri siimtų fi nan si
nių įsi pa rei go jimų.

Už pro jektą mokės var to to jai
Kon kursą laimėjęs bend ro vių 
„WTE Was ser tech nik GmbH“ ir 
„Cam bi AS“ kon sor ciu mas ga
myklą įsi pa rei go jo pa sta ty ti už 
171,5 mln. litų be pri dėtinės ver
tės mo kes čio (PVM). Apie 105,6 
mln. litų ti ki ma si su lauk ti iš ES. 
Ta čiau li ku sią sumą be veik ly gio
mis tu ri pa deng ti pa tys „Vil niaus 
van de nys“ ir sa vi val dybė.

Bend rovė „Vil niaus van de nys“ 
sa vo dalį, sie kian čią 35,5 mln. li
tų, pa si sko li nu si iš bankų prie š 

dve jus me tus. Mai nais už pa skolą 
Šiaurės in ves ti cijų ban kui įkeis tas 
bend rovės tur tas. O mies to vald žia 
pro jek tui ap skri tai jo kių lėšų ne tu
ri, be to, sa vi val dybės sko li ni mo
si ga li mybės iš sem tos. Su tar tis su 
kon sor ciu mu dėl ga myk los sta
ty bos pa si ra šy ta 2008 m. va sarą. 
Tuo met pra si dėjo ir pir mie ji sta
ty bos dar bai. Jų kol kas, sa vi val
dybės tei gi mu, at lik ta už be veik 
10 mln. litų, ta čiau už juos ne su
mokė ta. Mat kol nėra gau tas fi nan
sa vi mas iš ES, tol Šiaurės in ves ti
cijų ban kas „Vil niaus van de nims“ 
ne leid žia nau do tis su teik ta pa sko la 
ir rei ka lau ja pa pil domų ga ran tijų. 
Ne gau da mas lėšų ran go vas nuo va
sa rio 18 d. su stabdė dumb lo ap do
ro ji mo ga myk los sta ty bos dar bus.

„Sa vi val dybė šiuo me tu ne ga
li skir ti lėšų pa gal pri siim tus įsi pa
rei go ji mus (iš vi so 34 mln. litų be 
PVM). Pa gal bend rovės „Vil niaus 
van de nys“ planą sa vi val dybės lėšų 
galbūt ne pri reiks, jei gu sa vi val dybė 
su teiks ga ran tiją Šiaurės in ves ti
cijų ban kui dėl pa sko los grąži ni
mo. Bend rovė pla nuo ja šiais me tais 
teik ti tvir tin ti šal to van dens tie ki
mo ir nuo tekų tvar ky mo kainą ir, 
jei gu kai na bus pa tvir tin ta, bend
rovė galės grąžin ti pa skolą“, – ra
šo ma ta ry bos na riams pa teik ta me 
klau si mo aiš ki na ma ja me raš te.

Ne pa slap tis – šal to van dens 
kai na va sarą var to to jams vei kiau
siai išaugs.

Mi li jo nus pri si žadė jo ir Bal siams
Ne ra mu mai „Vil niaus van de
nis“ kre čia ir Balsių nuo tekų 
tinklų sta ty bos fron te. Bend ra 
van dens ir nuo tekų tinklų sta
ty bos vertė sie kia 44,5 mln. litų. 
Šiam pro jek tui da linį fi nan sa
vimą ski ria ES Sang lau dos fon
das – apie 17,6 mln. litų. Kiek 
dau giau, apie 18 mln. litų, pro
jek tui įsi pa rei go ju si skir ti Vy
riau sybė. Apie 8,5 mln. litų prie š 
dau giau nei dve jus me tus įsi pa
rei go jo skir ti Vil niaus vald žia su 
„Vil niaus van de ni mis“, ta čiau 
šie dar pa pil do mai įsi pa rei go jo 
pa tys skir ti 355 tūkst. litų.

Ta čiau sa vi val dybė dar 2007 m.  
žadė jo pro jek tui skir ti apie 8,5 mln.  
litų su PVM, bet, kaip ta po įpras ta 
anks tes nei Tvar ko ir tei sin gu mo 
par ti jos vald žiai, šių lėšų mies
to biud že te ne nu matė. Šiuo me
tu sa vi val dybė, iki kak lo sken
din ti sko lo se, ne pajė gia iš da lies 
fi nan suo ti ir šio pro jek to. Todėl 
jos var du pa skolą pri vers ta im ti 
bend rovė „Vil niaus van de nys“, 
ta čiau šiai rei kia sa vi val dybės ga
ran ti jos.

Mat iki pra ėju sių metų pa bai
gos sta ty bos kon kursą laimė ju si 
Vo kie ti jos bend rovė „Mear and 
John“ at li ko 66 pro c. visų dar
bų, ta čiau „Vil niaus van de nys“ 
ne pajėgė už juos at si skai ty ti. Šių 
metų sausį bend rovės sko la ran
go vui siekė 5,35 mln. litų.

Miestas gramz di na  
„Vil niaus van de nis“

Stra te gi ja: �� fi�nan�si�nių�įsi�pa�rei�go�jimų�ne�pajė�gian�ti�vyk�dy�ti�Vil�niaus�
vald�žia�sko�las�per�leis�„Vil�niaus�van�de�nims“.� �Mindaugo�Ažušilio�nuotr.

Ne pajėg da ma  
vyk dy ti ankstesnės 
valdžios finansinių 
įsi pa rei go jimų 
da bar tinė naštą  
krau na ant „Vil niaus  
van denų“ pe čių,  
o kar tu – ir ant šal to 
van dens var to tojų 
ki šenės.

Vald žia rek la muo ja 
tur to iš par da vimą

ir so cia li niams dar
buo to jams. Šian dien 

mies tas sko lin gas 800 mln. – sko
la kas dien didė ja ir artė ja prie mi
li jar do!“ – ra šo ma rek la mi niuo se 
pla ka tuo se.

Ga liau siai sa vi val dybė vil nie
čiams už duo da ker tinį klau simą: 
„Vil nie ti, ką norė tum iš sau go ti – 
Sa vi val dybės pa statą ar sau gumą 
ir ra mybę ry toj?“

Pla ka tai pa da bin ti sim bo li niu 
svars tyk lių at vaiz du. Vie no je lėkš
tėje – par duo ti ruo šia mas sa vi val
dybės dan go rai žis, ki to je – duo nos 
ke pa las, kny ga ir tro lei bu sas.

Be pla katų, mies to vald žia ana
lo giš kus šūkius skel bia ir spau do
je. Sa vi val dybės at sto vai ti ki na, 
kad mies tui tai kai nuo ja ne bran
giai, o vil nie čius esą būti na in for
muo ti apie tur to re formą.

Pra šo mies tie čių nuo monės
„Tiks las – in for muo ti žmo nes, 
kodėl rei ka lin ga ta tur to re for ma. 
Kad žmonės ži notų, kodėl vyks ta 
įmo nių pri va ti za ci ja, pa sta to par
da vi mas“, – „Vil niaus die nai“ sa
kė Dai va Sa vic kienė, sos tinės sa
vi val dybės Rin ko da ros ir viešųjų 
ry šių sky riaus vedė jos pa va duo
to ja. Sa vi val dybės pla ka tus ji pa
va di no so cia li ne rek la ma.

Tie sa, in ter ne to sve tainė je, į 
ku rią už suk ti kvie čia sa vi val
dybės pla ka tai, in for ma ci jos ne 
tiek ir daug: ke lios pa strai pos apie 
tai, kodėl, mies to vald žios ma ny
mu, rei kia par duo ti dan go raižį ir 
pri va ti zuo ti sa vi val dybės įmo nes, 
taip pat – per tvar ky ti nu ma tomų 
įmo nių sąra šas.

D.Sa vic kienės tei gi mu, vil nie
čiai kvie čia mi iš reikš ti sa vo nuo

monę dėl tur to re for mos. Esą į 
mies tie čių nuo monę bus at si
žvelg ta. Vil nie čių ko men tarų sa
vi val dybės tink lala py je kol kas 
ne daug, ta čiau vi si jie iš sa ko tą 
pa čią nuo monę – ne pri ta ria
ma nei bend ro vių pri va ti za ci jai, 
nei dan go rai žio par da vi mui. Vie
nas in ter nau tas ne tgi ne pa gailė
jo nuo ro dos į liūd nai pa garsė ju sią 
nuo trauką, ku rio je sos tinės me ras 
Vi lius Na vic kas prie šais ob jek tyvą 
pui kuo ja si nu si movęs kel nes.

Anot pa šne kovės, skel bi mai 
spau do je ir rek la mi niai pla ka
tai gau ti mai nais ir mies tui nie ko 
ne kai nuo ja. O pla katų di zai nas ir 
spaus di ni mas esą at si ėjo ne bran
giai – 3,5 tūkst. litų.

Įžvel gia po li ti nius in te re sus
Buvęs sos tinės sa vi val dybės ad
mi nist ra ci jos di rek to rius Gin
tau tas Pa luc kas „Vil niaus die nai“ 
teigė ma nan tis, kad pla ka tai –  
sa vo tiš ka po li tinė kam pa ni ja prie š 
artė jan čius sa vi val dy bių ta rybų 
rin ki mus.

„Ver ti nu tai kaip pra dėtą agi ta
cinę kam pa niją. Už mūsų pi ni gus 
mėgi na ma rea li zuo ti po li tinę dar
bot varkę, išk rai pant sa vi val dybės 
fi nan si nius ro dik lius. Sa vi val
dybės sko la tik rai nėra 800 mln., 
ir ji tik rai neau ga. Rei kia tei sybę 
pa sa ky ti – yra 500 mln., ir tai yra 
nor malūs, il ga lai kiai įsi pa rei go ji
mai, ku riuos rei kia pa deng ti per 
10–15 metų“, – sakė G.Pa luc kas.

Anot jo, pla katų ga mi ni mas 
mies tui kai na vo tik rai ne pi giai, o 
mies to rek la mos plo tai nau do ja
mi ne pa gal pa skirtį. „Sa vi val dybė 
at si sakė tam tik ros rink lia vos, kad 
so cia linės ak ci jos, vi suo me ninės 
or ga ni za ci jos galėtų skleis ti in
for ma ciją Vil niaus mies te. Bet 
ge ra idė ja nau do ja ma ne pa gal pa
skirtį, o po li ti niams tiks lams. Tai 
nėra nor ma lu“, – pa brėžė G.Pa
luc kas.

Paš ne ko vas pri si minė prie š po
rą metų nu skambė ju sią is to riją, 
kai tuo me čio sos tinės me ro Juo
zo Imb ra so at vaiz das at si dūrė ant 
sa vi val dybės rek la mi nių pla katų. 
Esą da bar tinė Vil niaus vald žia, 
kri ti ka vu si tokį J.Imb ra so el gesį, 
da bar da ro tą pa tį.
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Sa vi val dybės  
sko la tik rai nėra 
800 mln., ir ji tik rai 
neau ga. Rei kia  
tei sybę pa sa ky ti – 
yra 500 mln.

Gin tau tas Pa luc kas: 

Kar to ja si: �� da�bar�tinė�Vil�niaus�vald�žia�ėmėsi�prie�mo�nių,�ku�rios�pri
me�na�anks�tes�nio�me�ro�J.Imb�ra�so�veiks�mus,�užt�rau�ku�sius�jam�eti
kos�sargų�ne�ma�lonę.� � Tomo�Raginos�nuo�tr.

Laura Čyžiūtė

Miesto taryba vakar be diskusijų 
patvirtino papildomą privatizuo-
jamų objektų sąrašą. Opozicijos 
prašymu iš jo išbrauktos bendro-
vės „Avarija“ ir „Pylimo pirtis“.

Šios dvi bendrovės – ne vienin
telės, kurių neliko parduoti pla
nuojamų objektų sąraše. Dar iki 
klausimo teikimo tarybai iš sąrašo 
buvo išbrauktos miestui svarbios 
bendrovės „Grinda“ ir „Vilniaus 

gatvių apšvietimo tinklai“. Par
duota gali būti vienintelė miesto 
įmonė „Nasza gazeta“.

Greta pastarosios bendrovės ant 
vienuolikos lapų surašytas savival
dybei nebereikalingas nekilnoja
masis turtas: nudėvėti, griūvantys 
ar nenaudojami statiniai. Bent taip 
tikina valdančioji dauguma. Tačiau 
iš tarybos nariams pateikto sąrašo 
matyti, kad dauguma patalpų šiuo 
metu nuomojamos, kitomis nau
dojasi seniūnijos, Vilniaus miesto 
gyventojai, įvairūs fondai, pagy

venusių žmonių asociacijos. Jeigu 
miestas patalpas parduotų, seniū
nijoms ir organizacijoms tektų ieš
kotis kitų buveinių.

Tarybai patvirtinus sąrašą, do
kumentas artimiausiu metu bus 
teikiamas Valstybės turto fon
dui. Jis sąrašą patvirtinti turėtų 
per šiuos metus. Vėliau kiekvie
nas parduoti planuojamas objek
tas savivaldybėje bus svarstomas 
individualiai. Dėl bendrovės ar 
patalpų pardavimo spręs savival
dybės Privatizavimo komisija.

„Avarija“ ir pirtis – išsaugota
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Lau ra Čy žiū tė

Ta ry ba pa tvir ti no mies to bend
ro vės „Vil niaus van de nys“ atei
nan čių ket ve rių me tų in ves ti ci
jų pla ną. Ka d brangs šal tas van
duo – tik lai ko klau si mas.

Vil niaus mies to ta ry ba va kar pa
tvir ti no sa vi val dy bės bend ro vės 
„Vil niaus van de nys“ in ves ti ci jų 
pla ną 2010–2014 m. Per ket ve
rius me tus į van dens ir nuo te
kų tink lų sta ty bą bei re no va ci ją, 
ki tus pro jek tus ke ti na ma in ves
tuo ti 686 mln. li tų. Iš jų 440 
mln. li tų – ES fi nan suo ja mi pro
jek tai. Li ku sią da lį in ves ti ci jų, 
ku rios sie kia 246 mln. li tų, ke ti
na in ves tuo ti pa ti bend ro vė.

In ves ti ci nio pla no tvir ti ni mas 
– pir mas žings nis šal to van dens 
įkai nio kei ti mo link. Mat kai in
ves ti ci jų pla ną pa tvir tins Vil
niaus ta ry ba ir Vals ty bi nė kai nų 
ir ener ge ti kos kont ro lės ko mi
si ja, mies to po li ti kams bus tei
kia mas klau si mas dėl kai nos už 
šal tą van de nį kei ti mo. Rea liai šis 
klau si mas Vil niaus mies to ta ry
bai ga li bū ti tei kia mas ba lan dį.

Bend ro vės „Vil niaus van
de nys“ ge ne ra li nis di rek to rius 
Da rius Nor kus sa kė, kad pre
li mi na riai Vil niu je šal to van
dens kai na ga lė tų kil ti apie 34 
pro c. Ki taip sa kant, 1 kub. m 
šal to van dens kaina su pri dė ti
nės ver tės mo kes čiu sieks apie 
5,66 li to. Šiuo me tu 1 kub. m 

šal to van dens kai nuo ja 4,22 li
to. Kai ną kel ti ver čia ne tik pla
nuo ja mos mi li jo ni nės in ves ti ci
jos, bet ir brangs tan ti elekt ra.

Tie sa, vil nie čiai už šal tą van de
nį ga lė tų mo kė ti ge ro kai ma žiau, 
jei šiems ne tek tų šelp ti ra jo nuo se 
gy ve nan čių var to to jų. Ne men či
nės, Šal či nin kų Šven čio nių, Vil
niaus ra jo no gy ven to jams vien 
tie kia mo van dens ir nuo te kų va
ly mo sa vi kai na sie kia 8–12 li tų. 
Vil niaus mies to var to to jams tie
kia mo van dens sa vi kai na du tris 
kar tus ma žes nė, te sie kia 3,91 li
to. Be to, pla nuo ja ma įves ti nau ją 
– abo nen ti nį 5 li tų mo kes tį.

Šal to van dens įkai nio kei ti mo 
klau si mas ta ry bai grei čiau siai 
bus tei kia mas po po ros mė ne
sių. Nau ją ta ri fą „Vil niaus van
de nys“ var to to jams ga lė tų pra
dė ti tai ky ti nuo va sa ros.

Šal to van dens  
bran gi mas ar tė ja

Lau ra Čy žiū tė
l.cyziute@diena.lt

Po ket ve rius me tus tru ku sio pa si
prie ši ni mo Vil niaus mies to ta ry
ba vieš bu čio „Na ru tis“ sa vi nin
kams grei čiau siai leis griau ti is
to ri nę bu vu sio Me di ci nos ko le
gi jos komp lek so da lį ir su dar ky
ti pir mą sos ti nės bo ta ni kos so dą.

Ke le tą me tų at me ti nė ję vieš bu čio 
„Na ru tis“ plėt ros pro jek tą, va kar 
mies to po li ti kai pa ga liau pri ta rė 
klau si mo pa tei ki mui. Šį kart ne be
bu vo at si žvelg ta į kul tū ros pa vel

do ser gė to jų raš tus, esą vieš bu čio 
plėt ra su nai kin tų vie ną mies to ar
chi tek tū ri nių ver ty bių.

Mat ga vę ta ry bos pritarimą 
„Na ru čio“ sa vi nin kai Ju lius ir 
Na dež da No vic kai pla nuo ja gre
ta vieš bu čio esan tį vie no aukš to 
sta ti nį, ku ris lai ko mas ne kil no
ja mo jo tur to ver ty be, su ly gin ti su 
že me. Vie toj jo pa sta ty din ti pa
pil do mą ke tu rių aukš tų vieš bu
čio pa sta tą, ku rio pa tal pos nu si
driek tų iki pat vi di nių var tų.

Va kar ta ry bos na riams pa teik
ta me klau si mo aiš ki na ma ja me 
raš te tei gia ma, kad pro jek tas ne

prieš ta rau ja ša ly je ga lio jan tiems 
įsta ty mams, o to kių sta ty bų nei
gia mi pa da ri niai ne prog no zuo
ja mi. Ga lu ti nį spren di mą ta ry ba 
tu rė tų priim ti po po ros sa vai
čių, ki ta me Vil niaus ta ry bos po
sė dy je.

Pir mas vers li nin kų pra šy mas 
pa tvir tin ti pa reng tą te ri to ri jos 
de ta lų jį pla ną 2006 m. spa lį ta ry
bos bu vo ko ne vien bal siai at mes
tas. Dėl to vieš bu čio sa vi nin kai 
krei pė si į teis mą. Il gai by li nė ju sis 
teis mas įpa rei go jo mies to ta ry bą 
pa tvir tin ti vers li nin kų tei kia mą 
vieš bu čio plėt ros pla ną.

„Na ru tis“ plė sis ant pa vel do

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

Ei ty nė se – ver bų šla me sys
Pir mą ko vo sa vait ga lį vyk sian čio
je Ka ziu ko mu gė je bus at si grę
žia ma į tra di ci jas ir sie kia ma, kad 
mu gės vyks mas kuo la biau priar
tė tų prie ar cha jiš kų sa vo iš ta kų.

Tra di ci nės kar na va li nės mu gės 
ei ty nės šeš ta die nį, ko vo 6ąją, 
vi dur die nį pa ju dės nuo Sei mo į 
Ro tu šės aikš tę. „Ei ty nės priar tės 
prie tra di ci jų. Jų prie ša ky je žy
giuos šv. Ka zi mie ras, o jam iš pa
skos seks ama ti nin kų vė lia vos ir 
Če ko niš kių kai mo vai kai, ne ši ni 
ver bo mis. Vil nius – ver bų kraš
tas, o ša lia jo esan ti Če ko niš kių 
gy ven vie tė – ver bų sos ti nė. Ten 
– pa čios gar siau sios ver bų py
nė jos“, – apie kul tū ri nę et nog
ra fi nę da lį pa sa ko jo Vil niaus et
ni nės kul tū ros cent ro di rek to rės 
pa va duo to jas Sta nis lo vas Ka va
liaus kas.

Prie Ka ted ros aikš tės ei ty nių 
da ly viai su si tiks su Dzū ki jos kraš
to folk lo ro an samb liais, jie pa ly
dės iki Ro tu šės aikš tės. Ži nia, nuo 
šių me tų Vil niaus mies to sa vi val
dy bės spren di mu Ro tu šės aikš tė je 
bus or ga ni zuo ja mos et nog ra fi nių 
kul tū ri nių re gio nų die nos. Šie met 
pir mie ji sa vo ama tus ir dir bi nius 
pri sta tys Dzū ki jos kraš to ama ti
nin kai.

Dzū ki jos kraš to dai ni nin kų, 
šo kė jų, ama ti nin kų pa si ro dy mai 
su da rys di džią ją Ka ziu ko mu gės 
links my bių da lį. 13.30 val. Ro tu
šės aikš tė je – „Dzū kų die nų“ ati
da ry mas.

Mu gė – be pi ni gų
Kul tū ri nei pro gra mai Vil niaus 
sa vi val dy bė šie met ža da at riek
ti per pus ma žiau lė šų nei per nai 
– apie 80 tūkst. li tų. Ta čiau Vil
niaus et ni nės kul tū ros cent ro di
rek to rė Mil da Rič ku tė pa tiks li no, 
kad šie pi ni gai – tik mies to val
džios dek la ra ci jos. Iš tik rų jų jie 
esą skir ti ne Ka ziu ko mu gei, bet 
bent ke tu riems sos ti nės ren gi
niams suor ga ni zuo ti.

Pri va čių rė mė jų pa gal bos 
cent ras ne si ti ki – vers las pa ts 
skai čiuo ja kiek vie ną cen tą. To
dėl Ka ziu ko mu gė or ga ni zuo ja
ma į sko lą. „Pa si ra šo me su tar
tis, bet ka da at si skai ty si me su 
žmo nė mis, ne ži nia. Blo gai, esa
me ne pa ti ki mi, ne daug kas no
ri leis tis su mu mis į kal bas. Ge
rai, kad dzū kai sa vo trans por tu 
at va žiuo ja. Ta čiau pi ni gų rei kia 
vis kam – vien ei ty nėms apie 30 
tūkst. li tų, juk or kest ras už dy ką 
ne gros, o ko kios ei ty nės be jo! 
Mes ga li me pa da ry ti ge rai, bet 
ne to kio mis są ly go mis“, – kal
bė jo M.Rič ku tė. Praė ju siais me
tais Ka ziu ko mu gei mies to sa

vi val dy bė bu vo nu ma čiu si 200 
tūkst. li tų, per ve dė – 180 tūkst. 
„Tiek mums už te ko. O šie met – 
pri si dė jo pa pil do mas ren gi nys, 
o fi nan sa vi mo jo kio“, – ab sur
diš ką si tua ci ją nu švie tė M.Rič
ku tė.

Že mė la pis dar iš si plė tė
Sie kiant įpūs ti dau giau gy vy bės 
Ge di mi no pro spek tui, šie met 
Ka ziu ko mu gė šur mu liuos vi sa
me Ge di mi no pro spek te – nuo 
Sei mo iki Ar ki ka ted ros. Per pir
mas vie tų par da vi mo die nas su
lau kus re kor di nio da ly vių skai
čiaus, mu gės te ri to ri ja iš si plė tė į 
Šven ta ra gio, Bar bo ros Rad vi lai
tės ir Mai ro nio gat ves. Tra di ciš
kai Ka ziu ko mu gė vyks Pi lies ir 
Di džio jo je gat vė se.

Li kus sa vai tei iki mu gės pre
ky bi nin kų skai čius jau per ko pė 
1 tūkst. Be lie tu vių, mu gė je sa
vo dar bus siū lys ir tau to dai li nin
kai iš Len ki jos, Lat vi jos, Es ti jos, 
Suo mi jos, Ang li jos, Veng ri jos ir 
Bal ta ru si jos.

„Lie tu viai pyks ta, kad į mu gę 
įsi lei džia me sve tim tau čius, nes 
vie tų pri trūks ta vie tos ama ti nin
kams. Lat viai, pa vyz džiui, lie tu
vių neį si lei džia“, – pa sa ko jo už 
ko mer ci nę mu gės da lį at sa kin
gos bend ro vės „Con cept events 
& me dia“ ge ne ra li nis di rek to rius 
Ta das Rim džius.

Tra di ci ja: �� per�Ka�ziu�ko�mu�gę�ne�bus�ap�siei�ta�be�Vil�niaus�kraš�to�ver�bų.��
� Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

Kaip ir kiek vie ną 
pa va sa rį į Vil nių 
su grįž ta Ka ziu
ko mu gė. Šie met 
ji sos ti nę dre bins 
ko vo 5–7 d. Mu gė 
ant no sies, o pi ni gų 
jai mies to val džia 
šykš ti.

Per Ka ziu ką  
Vil nių ims dzū kai

Lau ra Čy žiū tė

Vil niaus mies to ta ry ba sku bos 
tvar ka pa di di no mies to bend ro
vės Laz dy nų lais va lai kio cent ro 
įsta ti nį ka pi ta lą nuo 1,4 mln. li tų 
iki 1,6 mln. li tų.

Iš vi so iš sa vi val dy bės ad mi
nist ra ci jos di rek to riaus re zer
vo at riek ta 190 tūkst. li tų. Lė
šos bus skir tos ava ri nės būk lės 
pa sta to re mon tui.

Pas ta to būk lė ava ri ne bu
vo pri pa žin ta šių me tų sau sio 
15 d., ta čiau Laz dy nų lais va lai
kio cent ras už da ry tas kiek anks
čiau, praė ju sių me tų pa bai go je, 
kai bu vo at lie ka mi pa sta to būk
lės ty ri mai. Cent ro sto go konst
ruk ci jų tech ni nę eks per ti zę at li
kę Vil niaus Ge di mi no tech ni kos 
uni ver si te to eks per tai kons ta ta
vo – 30 pro c. per dan gos plokš
čių yra ava ri nės būk lės. Aps kai
čiuo ta, kad sto go konst ruk ci jų 
re mon tas mies tui pre li mi na riai 
at sieis apie 180 tūkst. li tų.

Ar ti miau siu me tu ke ti na ma 
pra dė ti reng ti re mon to tech ni nį 
pro jek tą, pa skui bus skel bia mas 
kon kur sas ran go vo paieš koms. 
Po re mon to, ku ris tu rė tų truk

ti iki ba lan džio vi du rio, Laz dy nų 
lais va lai kio cent ras vėl ke ti na at
ver ti du ris lan ky to jams. Į cent rą 
grįš tre ni ruo tis ir Vil niaus van
dens spor to mo kyk los plau ki kai, 
van dens vy di nin kai, šiuo lai ki nės 
pen kia ko vės spor ti nin kai.

Iki re mon to cent re tre ni ruo
da vo si apie 600 spor ti nin kų. 
Mat šia me prieš 30 me tų pa
sta ty ta me Laz dy nų lais va lai kio 
cent re yra vie nin te lis Vil niu je 50 
m il gio ba sei nas, tin kan tis van
dens spor to ša kų tre ni ruo tėms. 
Taip pat šis ba sei nas vie nin te lis 
Lie tu vo je tu ri 10 m bokš tą.

Skir ta lė šų  
Laz dy nų ba sei nui
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Ties pa vo jin ga ri ba
Pla nuo ja ma siū ly ti, kad Sei mo 
frak ci jai su da ry ti pa kaktų pen kių 
par la men tarų. Da bar rei ka lau ja
ma, kad frak ci jo je būtų ma žiau
siai sep ty ni Sei mo na riai.

To kia pa tai sa Sei mo sta tu te 
nuo ga li mo su byrė ji mo iš gelbėtų 
da bar par la men te esan čias ma
žiau sias frak ci jas. Šiuo me tu Li
be ralų ir cent ro sąjun gos (LiCS) 
bei Tau tos pri si kėli mo par ti jos 
(TPP) frak ci jo se yra ma žiau sias 
rei ka lau ja mas na rių skai čius – 
po sep ty nis.

LiCS frak ci ja ga li su byrė ti, jei
gu jos na rys Žil vi nas Šil ga lis įgy
ven dintų sa vo gra si nimą išei ti 
iš frak ci jos. Dėl to jis ža da ap si
spręsti iki ko vo 10 d. pra si de dan
čios Sei mo pa va sa rio se si jos.

Tie sa, LiCS ir TPP at sto vai ne
nei gia, kad vyks ta jų kon sul ta ci
jos dėl ga li mo abiejų frak cijų su
si jun gi mo. Tuo met jung tinė je 
frak ci jo je būtų try li ka ke tu rio li ka 
na rių, ir taip būtų iš veng ta su
byrė ji mo.

De šimt na rių tu rin ti Dar bo par
ti jos frak ci ja bei vie nuo li kos na rių 
Li be ralų sąjūdžio frak ci ja ir gi yra 
ne to li pa vo jin gos ma žiau sio rei
ka lau ja mo na rių skai čiaus ri bos. 
Pa sit rau kus bent ke liems iš jų, 
žlugtų ir vi sa par ti ja.

Kol kas at sa kin gas R.Šu kys
Dėl siū ly mo ma žin ti frak cijų na
rių skai čių par la men te bus bal
suo ja ma tuo met, kai bus prii
ma mas nau jas Sei mo sta tu tas. 
Ta čiau jo ren gi mas vyks ta itin 
lėtai, todėl kol kas neaiš ku, ka
da būtų priim ta ir įsi ga liotų nau
ja sta tu to re dak ci ja.

Už nau jo jo pro jek to ren gimą 
at sa kin ga Sei mo pir mo jo vi ce
pir mi nin ko Rai mon do Šu kio va
do vau ja ma dar bo grupė. Jis sa ko, 

kad grupė je dar bus dis ku tuo ja
ma dėl to sta tu to straips nio, ku
ris nu ma to frak ci jos na rių skai
čių, todėl kol kas esą dėl to nėra 
ga lu ti nai ap si spręsta.

Ta čiau LiCS frak ci jos na riui 
R.Šu kiui at ro do, kad būtų lo giš
ka su ma žin ti rei ka lau jamą ma
žiau sią frak ci jos na rių skai čių 
iki še šių ar pen kių. „Per Sei mo 
rin ki mus dau gia man datė je apy
gar do je par ti ja tu ri su rink ti ma
žiau siai 5 pro c. balsų, kad gautų 
man datų. Pap ras tai tiek su rin
kus yra gau na mi maž daug pen ki 
še ši Sei mo na rio man da tai. Ne
lo giš ka, kai par ti ja, per žen gu si 
nu sta tytą rin kimų bar jerą ir pa
te ku si į Seimą, for ma liai net ne
ga li su da ry ti sa vo frak ci jos, jei gu 
ne tu ri vien man datė se apy gar do
se iš rinktų sa vo at stovų“, – aiš
ki no jis.

Nėra tik ras, ar pa si seks
Be to, nu ma to ma siū ly ti, kad 
frak ci joms ne prik lau san čius Sei
mo na rius vie ni jan ti Miš rio ji gru
pė frak ci jos tei ses įgytų tik tuo 
at ve ju, jei gu jo je būtų ne ma žiau 
kaip trys na riai.

„Da bar nu ma ty ta, kad net ir 
turė da ma vieną narį Miš rio ji gru
pė tu ri vi sas frak ci jos tei ses, ku
rio mis ga li nau do tis taip pat, kaip 
ir ke lių de šim čių na rių frak ci
jos. Tai ne la bai tei sin ga. Todėl ir 
bus siū lo ma pa ko re guo ti sta tutą 
taip, kad tik trijų na rių Miš rio ji 
grupė įgytų frak ci jos tei ses. Jei
gu grupė je bus ma žiau na rių, jie 
tie siog ne galės nau do tis to mis 
teisė mis“, – sakė R.Šu kys.

Bet po li ti kas ne bu vo tik ras, ar 
tik rai vi si šie siū ly mai bus priim
ti tiek sta tutą ren gian čio je dar bo 
grupė je, tiek pa skui bal suo jant 
dėl jų Sei me.

Per duos va do va vimą
Pats R.Šu kys ne tru kus turėtų 
būti pa skir tas nau juo ju svei ka tos 
ap sau gos mi nist ru. Todėl jis tu
rės ne tik ap leis ti Sei mo pir mi
ninkės pir mo jo pa va duo to jo pa
rei gas, bet ir kam nors per duo ti 
va do va vimą Sei mo sta tu to ren
gi mo dar bo gru pei.

„Grei čiau siai šį darbą pe rims 
Sei mo pir mi ninkės pa va duo to jas 
Čes lo vas Juršė nas ar ba ku ris nors 
ki tas vi ce pir mi nin kas. Dėl to tu
rės ap si spręsti Sei mo val dy ba“, – 
sakė R.Šu kys.

Jis tokį klau simą val dy bai ke ti
na kel ti jau šį penk ta dienį.

Neat me ta ma, kad vie toj R.Šu
kio nau juo ju Sei mo pir mi ninkės 
Ire nos De gu tienės pa va duo to ju 
bus pa skir tas at si sta ty dinęs svei
ka tos ap sau gos mi nist ras, taip pat 
li be ral cent ris tas Al gis Čap li kas. 
Tuo met jis galbūt galėtų pe rim
ti va do va vimą dar bo gru pei,  ren
gian čiai Sei mo sta tu to naująją re
dak ciją.

Su re da ga vo tik penk ta dalį
Nu ma ty ta, kad nau ja sis sta tu tas 
turėtų būti pa reng tas iki šių metų 
ru dens. Ta čiau R.Šu kio tvir ti ni mu, 
dar bas se ka si ga na sun kiai, todėl 
nėra aiš ku, kiek jis dar užt ruks:  
„Sta tu te yra dau giau kaip 200 
straips nių, o iki šiol yra per žiūrė
ti ir nau jai su re da guo ti tik 48.“

R.Šu kys pa sa ko jo, kad iš įvai rių 
frak cijų su da ry to je dar bo grupė je 
ga na il gai gin či ja ma si ir dis ku tuo
ja ma dėl kiek vie no Sei mo sta tu to 
straips nio, dėl kiek vie no sa ki nio 
ir žod žio. „Pap ras tai po sėdžiau
ja me du kart per sa vaitę po maž
daug pu sant ros va lan dos, ta čiau 
dis ku si jos būna to kios di delės, 
kad judė ji mas į prie kį nėra la bai 
spar tus“, – kalbė jo po li ti kas.

Jis ti ki si, kad pra si dėjus Sei mo 
pa va sa rio se si jai, kai su si rinks vi
si par la men ta rai, nau jo jo sta tu to 
ren gi mo dar bas pa spartės. Vis 
dėlto, anot R.Šu kio, kol kas nėra 
ga li mybės pro gno zuo ti, ka da jis 
galėtų būti baig tas.

Balandžio 17 d. 
TAPK TAŠKO VADU 

„Darom“ taško vadovas yra atsakingas už 
akcijos eigą konkrečiame „Darom 2010“ taške.
JIS (JI) turės išdalyti maišus ir pirštines akcijos 
dalyviams, nurodyti, kur tvarkyti ir kur nešti šiukšles.
Taško vadovas turės ateiti tik į vieną valandos mokymą, 
kuris vyks jo mieste iki akcijos likus kelioms savaitėms. 
Registruokis adresu: www.mesdarom.lt.  

Gelbės frak ci jas nuo su byrė ji mo
Mažųjų Sei mo frak cijų at sto vai ga li leng viau at si kvėpti – 
nu ma to ma iš gelbė ti jas nuo ga li mo su byrė ji mo,  
nu leid žiant rei ka la vimų su da ry ti frak ciją kar telę.

Es ta fetė: �� kai�bus�pa�skir�tas�nau�juo�ju�svei�ka�tos�ap�sau�gos�mi�nist�ru,�
R.Šu�kys�va�do�va�vimą�nau�jo�jo�Sei�mo�sta�tu�to� ren�gi�mui�per�duos�ki
tam�Sei�mo�vi�ce�pir�mi�nin�kui.� � Min�dau�go�Ažu�ši�lio�nuo�tr.

LiCS frak ci jos ly de ris A.Čap li kas tei
gia, kad li be ral cent ristų bend ra dar
bia vimą val dan čio jo je koa li ci jo je su 
Arū no Va lins ko TPP frak ci ja ga li ma 
lai ky ti fak tu. Nors A.Čap li kas dar ne
galė jo pa sa ky ti, ar LiCS ir TPP kurs 
bendrą frak ciją, pa brėžė, kad „koa li
ci jo je at si ran da ant ras pa gal dydį ir 
pa gal jėgą da ri nys“.
„Ko kią bend ra dar bia vi mo formą 
mes su ra si me su A.Va lins ko va do
vau ja mos par ti jos frak ci ja, lai kas pa

ro dys, bet kad dirb si me kar tu ir de
rin si me veiks mus, tai yra fak tas. Tai 
da bar tu ri su pras ti ma žes nie ji koa li
ci jos par tne riai, t. y. Li be ralų sąjūdis, 
kad atei na nau jas da ri nys į po li tinį 
gy ve nimą. Tai tu ri su pras ti ir di des
nie ji koa li ci jos par tne riai – Tėvynės 
sąjun ga“, – tre čia dienį po koa li ci jos 
par tne rių pus ry čių žur na lis tams sa
kė A.Čap li kas. Jis pri dūrė ne ma nan
tis, kad tai ga li su skal dy ti koa li ciją.

BNS inf.

A.Va lins ko ir li be ral cent ristų meilė

Dis ku si jos būna  
to kios di delės, kad 
judė ji mas į prie kį 
nėra la bai spar tus.
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Ape liuo ja ma į Kons ti tu ci ją
Lie tu vos Kons ti tu ci jo je nu ma
ty ta, kad „kai pa si kei čia dau giau 
kaip pu sė mi nist rų, Vy riau sy bė 
tu ri iš nau jo gau ti Sei mo įga lio
ji mus“. Prie šin gu at ve ju Vy riau
sy bė tu ri at si sta ty din ti.

Į šią Kons ti tu ci jos nuo sta tą 
daž niau siai ape liuo ja ma kal
bant apie ne itin di de lę dau gu mą 
Sei me tu rin čios Vy riau sy bės su
dė tin gas dar bo per spek ty vas. 
To dėl pa pras tai sten gia ma si kuo 
il giau per ne lyg ne ju din ti Vy riau
sy bės su dė ties ir taip iš veng ti ga
li mo Sei mo ne pa si ti kė ji mo.

A.Ku bi liaus va do vau ja mas Mi
nist rų ka bi ne tas da bar for ma liai 
tu ri vos 71 Sei mo na rio bal są iš 141. 
Ta čiau mi nist rai kei čia mi ga na 
daž nai. Tai ir su ke lia pro gno zes, 
kad ne tru kus gre sia bal sa vi mas 
par la men te dėl pa si ti kė ji mo Vy
riau sy be, ku ris ga li pa si baig ti 
neaiš ku ko kiais re zul ta tais, gal būt 
ne tgi ka bi ne to griū ti mi.

Tu ri pa si keis ti 8 mi nist rai
Sei mo Tė vy nės są jun gosLie tu
vos krikš čio nių de mok ra tų frak
ci jos se niū nas Jur gis Raz ma yra 
už si mi nęs, kad val dan čio ji koa li
ci ja sten gia si per daug ne ju din ti 
Vy riau sy bės su dė ties, nes kiek
vie nas pa kei ti mas priar ti na po li
tiš kai jaut rų veiks mą Sei me.

Po li to lo gas Lau ras Bie li nis ir gi 
pri me na, kad pa sta ruo ju me tu 

pa daž nė jęs mi nist rų kei ti mas ga li 
baig tis gy vy biš kai svar biu iš ban
dy mu par la men te. „Nei vi suo
me nei, nei po li ti kams ne nau jie na, 
kad kuo dau giau Vy riau sy bės 
na rių pa kei čia ma, at si sta ty di na 
ar yra at sta ty di na mi, tuo di des nė 
ti ki my bė, jog Mi nist rų ka bi ne tas 
ga li griū ti. To kia si tua ci ja la bai 
di di na įtam pą tiek Sei mo koa li ci
jo je, tiek Vy riau sy bė je. Lau ki mo 
bū se na kan ki na mai sle gia“, – ko
men ta vo po li to lo gas.

Jam pri ta rė ki tas po li to lo gas 
Al gis Kru pa vi čius: „Ši Vy riau sy bė 
ar tė ja prie kri zi nės ri bos, kai bus 
pa si kei tę pu sė mi nist rų ir tuo met 
Vy riau sy bei tek tų gau ti nau jus 
įga lio ji mus sa vo veik lai. Nau
jiems at si sta ty di ni mams erd vės, 
ži no ma, dar yra. Ta čiau kai ku rie 
jų vyks ta stai ga ir ne prog no zuo
jant. To dėl toks lai kas ga li atei ti 
gana grei tai.“

Vy riau sy bė je iš vi so yra 14 mi
nist rų. Dau giau kaip pu sė nuo šio 
skai čiaus yra 8. Tai reiš kia, kad kai 
pa si keis aš tun ta sis mi nis te ri jos 
va do vas, Vy riau sy bė tu rės ei ti į 
Sei mą iš nau jo gau ti įga lio ji mus.

Iš nau jo – po prie sai kos
Kons ti tu ci nis Teis mas (KT) jau 
dau giau kaip prieš de šimt me tų 
yra išaiš ki nęs, kaip de rė tų skai
čiuo ti mi nist rų kei ti mus, kad bū
tų iš lai ky ti kons ti tu ci niai rei ka la
vi mai dėl Vy riau sy bės įga lio ji mų 
at nau ji ni mo Sei me.

Be ki ta ko, paaiš kin ta, kad mi
nist rų kai tą rei kia pra dė ti skai

čiuo ti iš nau jo po to, kai Vy riau
sy bė at nau ji na ma po pre zi den to 
prie sai kos.

1998 m. gruo dį priim ta me 
spren di me KT nu ro dė: „Po pre
zi den to rin ki mų Sei mui pri ta rus 
pre zi den to pa teik tai svars ty ti įga
lio ji mus grą ži nu sios Vy riau sy bės 
mi nist ro pir mi nin ko kan di da
tū rai, pre zi den tui pa sky rus mi
nist rą pir mi nin ką bei pa tvir ti nus 
jo pa teik tos Vy riau sy bės su dė tį, 
jei ne pa si kei tė dau giau kaip pu sė 
mi nist rų, reiš kia, kad pra si de da 
nau jas Vy riau sy bės įga lio ji mų 
tarps nis ir to dėl mi nist rų pa si
kei ti mai Vy riau sy bė je skai čiuo
ja mi nuo jo pra džios.“

A.Še me tos gal va ne skai čiuo ja ma
A.Ku bi liaus ka bi ne tas pra dė
jo dirb ti 2008 m. gruo dį. Ta čiau 
po pus me čio, 2009ųjų lie pą, 
jis grą ži no įga lio ji mus nau jai iš
rink tai ir pri sie ku siai Pre zi den tei 
Da liai Gry baus kai tei. Po po ros 
sa vai čių Vy riau sy bė bu vo at nau
jin ta ir vėl pra dė jo dirb ti.

Iki D.Gry baus kai tės prie sai kos 
pa si kei tė tik vie nas mi nist ras – 
va do vau ti Fi nan sų mi nis te ri jai 
vie toj eu ro ko mi sa ru dirb ti iš vy
ku sio Al gir do Še me tos pa skir ta 
Ing ri da Ši mo ny tė. Per nai lie pą 
at nau ji nant Vy riau sy bę pa keis tas 
ir gi tik vie nas mi nist ras. So cia
li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te
ri jai pa skir tas va do vau ti Do na tas 
Jan kaus kas, jis pa kei tė pus me tį 
dir bu sį Ri man tą Da gį.

Pa gal 1998 m. KT išaiš ki ni mą 
bū tent šis pa kei ti mas yra pir mas, 
ku rį de ra skai čiuo ti, lau kiant pa
si ti kė ji mo Vy riau sy be tik ri ni mo 
Sei me. Fi nan sų mi nis te ri jos va
do vo pa si kei ti mas jau ne be tu ri 
bū ti skai čiuo ja mas.

Rei kia dar net pen kių
Šių me tų pra džio je pa keis tas ir 
už sie nio rei ka lų mi nist ras. Vie toj 
Pre zi den tės pa si ti kė ji mą pra ra
du sio Vy gau do Ušac ko pa skir tas 
Aud ro nius Ažu ba lis.

Net ru kus įvyks tre čias kei ti mas 
Vy riau sy bė je nuo praė ju sių me tų 
lie pos, mat at si sta ty di no svei
ka tos ap sau gos mi nist ras Al gis 
Čap li kas. Kai vie toj jo bus pa
skir tas ki tas mi nis te ri jos va do vas, 
bus ga li ma kons ta tuo ti, kad įvyk
dy tas tre čias pa kei ti mas.

Vis dėl to iki Sei mo bal sa vi mo 
dėl pa si ti kė ji mo Vy riau sy be dar 
to lo ka. Tam rei kia, kad pa si keis tų 
dar net pen ki mi nist rai. Net jei gu 
prie val dan čio sios ke tu rių par ti jų 
koa li ci jos pri si jung tų dar ko kia 
nors po li ti nė jė ga, ga li pa si keis ti 

vos vie nas ki tas mi nist ras, bet 
ne pen ki. Be je, 1999 m. ba lan dį 
KT pa tei kė dar vie ną išaiš ki ni mą, 
kaip rei kia skai čiuo ti Vy riau sy bės 
na rių kei ti mus. Nu ro dy ta, kad ne
tu ri bū ti skai čiuo ja mas vie no mi
nist ro at lei di mas ir jo pa sky ri mas 
va do vau ti ki tai mi nis te ri jai.

„Pri ta ri mu Vy riau sy bės pro g 
ra mai su tei kiant Vy riau sy bei įga
lio ji mus veik ti yra įtvir ti na mas 
Sei mo pa si ti kė ji mo Vy riau sy be 
in cor po re prin ci pas. Mi nist ro 
val dy mo sri ties pa si kei ti mas yra 
reikš min gas mi nist ro at sa ko
my bės as pek tu. Vy riau sy bės in 
cor po re ir Sei mo san ty kių as pek tu 
yra svar bu ne at ski rų mi nist rų 
pa si kei ti mas Vy riau sy bė je (kai tos 
Vy riau sy bės na rys pa ski ria mas 
va do vau ti ki tai mi nis te ri jai ir 
pan.), bet tai, ar dėl to kių pa si
kei ti mų Vy riau sy bė je neat si ran da 
dau giau kaip pu sė nau jų mi nist rų. 
Tuo met Sei mas tu ri kons ti tu
ci nį pa grin dą pa tik rin ti, ar te
be vyk do ma Vy riau sy bės pro g 
ra ma, ku riai Sei mas anks čiau 
bu vo pri ta ręs“, – pa brė žė KT.

„To dėl Kons ti tu ci jos nuo sta tą 
dėl mi nist rų pa si kei ti mo rei kė tų 
su pras ti taip, kad į at leis to ar nau jai 
įsteig tos mi nis te ri jos va do vo vie tą 
ski ria mas as muo, ku ris nė ra tos 
Vy riau sy bės na rys“, – pri dū rė KT. 
Tai reiš kia, kad prem je ras su Pre zi
den te yra lais vas da ry ti bet ko kius 
vi di nius ka bi ne to pa kei ti mus, ne
si bai min da mas, kad tai bus įskai
čiuo ta kaip Vy riau sy bės sta bi lu mui 
gre sian tis po ky tis.

Prem je rui nė ra ko bai min tis Sei mo

Nors mi nist rai at si
sta ty di na vie nas 
po ki to, prem je ras 
And rius Ku bi lius 
ga li ne bi jo ti, kad ne
tru kus rei kės Sei
me pa si tik rin ti Vy
riau sy bės įga lio ji
mus, nes tam rei kia, 
kad pa si keis tų dar 
net pen ki Mi nist rų 
ka bi ne to na riai.

Pen ki: � tikkaipasikeisaštuntasisministerijosvadovas,VyriausybėturėseitiįSeimąišnaujogautiįgaliojimus.Ikišiolskaičiuojama,kadpa
keistitiktrysA.Kubiliauskabinetoministrai.  MindaugoAžušilionuotr.

Ne nau jie na, kad 
kuo dau giau Vy
riau sy bės na rių pa
kei čia ma, tuo di
des nė ti ki my bė, jog 
Mi nist rų ka bi ne tas 
ga li griū ti.
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Žvilgsnis
Redakcijos skiltis

P
rieš po rą metų pri va ti zuotą 
Ser bi jos alaus da ryklą „Beog
rads ka In dust ri ja Pi va“ (BIP) 
ga lin čios pra ras ti Lie tu vos 

įmonės „Ali ta“ ak ci nin kas ir va do
vas Vy tau tas Ju ne vi čius in ter viu BNS 
teigė, kad „Ali ta“ jau čia si tei si ir ti ki
si at gau ti in ves tuo tas lėšas.

– Kodėl ėjo te į Ser biją? Kas jo je 
pa traukė, su do mi no?
– Tik riau siai pa grin dinė prie žas tis 
bu vo ta, kad ga na sėkmin gai tvarkė
mės su pi nigų srau tais ir sėkmin gai 
vystė me verslą Lie tu vo je, todėl at si ra
do ga li mybė šiek tiek pi nigų in ves tuo
ti. Be abe jo, vi lio jo di desnės mar žos, 
ga li mybės ir ša lys, ku rios pre ten da vo 
į ES, at rodė per spek ty viau sia vie ta.

– Kai pir ko te BIP, ar Ser bi jos val-
d žia ži no jo, kad ke ti na te plėto ti 
ne kil no ja mo jo tur to pro jektą?
– Be jo kios abe jonės, tik rai ži no jo, kad 
did žiau sia tos įmonės ver tybė yra ne
kil no ja ma sis tur tas. Net pri va ti za vi
mo su tar ty je bu vo nu ma ty ta prie volė 
iš kel ti įmonę iš cent ro.

– Kas su trukdė?
– Užt ru ko do ku mentų tvar ky mas, 
pa čios žemės įtei si ni mas. Ne si tikė
jo me, kad bus to kios il gos pro cedū
ros. Po ten cia lių pirkėjų bu vo, bet kol 
su tvarkė me do ku men tus, pra si dėjo 
pa sau linė eko no mi kos krizė ir pirkė
jai ne ga vo pi nigų iš bankų. Sumų ne
norė čiau įvar dy ti.

– BIP pri va ti za vi mo kon kur se da-
ly va vo te su Šve di jos „Uni ted Nor-
dic Be ve ra ges“. Ko kia tai įmonė, 
kaip jos ak ci nin kai jau čia si su si-
klos čius to kiai pa dėčiai?
– Tai yra val dy mo, kon sul ta vi mo 
bend rovė. Jų pa grin dinė už duo tis bu
vo iš siaiš kin ti BIP pri va ti za vi mo sąly
gas, vers lo ap linką. Mūsų įdėta fi nan
sinė da lis yra 80 pro c. ir jų – 20 pro c. 
lėšų. Jau čia si jie da bar taip, kaip ir 
mes. Ta čiau kaip fi zi niams as me nims, 
jiems šis smūgis ga li būti skau des nis.

– Kaip konf ik tas Ser bi jo je ga li 
at si liep ti įmo nių gru pei „Ali ta“?
– Grupė su in ves ti ci jo mis Ser bi jo je 
nie kaip ne su si ju si, ji val do Lie tu vo je 
vei kian čias mūsų įmo nes. Grupė yra 

įsi pa rei go ju si ga ran tuo ti už tas pa
sko las, ku rios bu vo su teik tos in ves
ti ci joms Ser bi jo je. Aš ti kiuo si, kad vi
si mūsų par tne riai, tarp jų ir ban kai, 
su vo kia, jog įsi pa rei go ji mus vyk dy
ti įma no ma tik tuo at ve ju, jei įmo nių 
grupė „Ali ta“ sėkmin gai tęs veiklą.

– Ko kiu tem pu šiuo me tu dir ba 
„Ali tos“ įmonės?
– Ke tu rias die nas per sa vaitę, ir tai 
neiš nau do ja me pa jėgumų. Mūsų at
ve ju rea li grėsmė ka pi ta lui Lie tu vo
je yra ak cizų po li ti ka. Iš mūsų vald
žia jau daug kartų girdė jo šį da lyką. 
Ir tik rai la bai ap mau du, kad Lie tu
vos Vy riau sybės spren di mai nau din
gi šešė li niam vers lui, ir aš ne bi jau to 
vie šai pa sa ky ti. Tai aki vaiz dus vers
lo žlug dy mas. Per nai vals tybė pa tyrė 
100 mln. litų nuo sto lių, nes ak ci zas 
bu vo pa kel tas 15 pro c., o vals tybė iš 
jo su rin ko 100 mln. litų ma žiau. Kas 
ga li ne sup ras ti, kad var to ji mas tiek 
ne su mažė jo?

– Kaip šian dien ver ti na te indėlį į 
Ser bi jos įmonės val dymą?
– BIP yra vie nin telė alaus da ryk la, 
per nai Ser bi jo je pa di di nu si sa vo rin
kos dalį iki 5–6 pro c. Prieš me tus tiek 
ne turė jo, o kaž ka da bu vo did žiau sia 
bu vu sio je Ju gos la vi jo je.

– Lie tu vos in ves tuo to jams už sie-
nio ša ly se ne re tai būna sun ku už-
megz ti ryšį pir miau sia su dar buo-
to jais. Ar tai pa vy ko „Ali tai“?
– Ma nau, kad įga vo me serbų dar
buo tojų pa si tikė jimą, nes jie ma
tė, kad mes tech no lo gi jas tvar ko me, 
mūsų spe cia lis tai pra dėjo dirb ti. Bet 
ne ra do me jo kios kal bos su ak ci nin
kais, ku rių yra apie 1,5 tūkst. Pirmą 
šoką pa tyrė me, kai pra dėjo me siū ly
ti spren di mus, ku rie tik rai nau din
gi įmo nei, – bu vo ka te go riš kai tam 
pa si prie šin ta. Su Ser bi jos pa reigū
nais bend ra vo me gra žiai. Ne sis laps
ty da mi dek la ra vo me, kad da bar ne
pirk si me smul kiųjų ak ci ninkų ak cijų, 
nes kai na de šimt kart ski ria si nuo rin
kos vertės, kol ne galė si me nor ma liai 
plėto ti pro jek to, kurį bu vo me nu matę: 
iš kel ti įmonės, rea li zuo ti ne kil no ja
mo jo tur to pro jek to, ir bu vo vi siš ka 
su pran ta ma, kad taip elg tis lo giš ka. 
Mes iš tikrųjų bu vo me la bai suin te
re suo ti pa tys iš pirk ti tas ak ci jas iš 
smul kiųjų ak ci ninkų, bet nie ko ne
galė jo me da ry ti dėl jų blo ka vi mo.

– Ko kia sa vi jau ta ir pla nai lie tu-
vių, ku rie da bar dir ba BIP?
– Ga my bos va do vas Al gir das Gu
maus kas jau krau na si la ga mi nus. Jis 
ne ma to pra smės ten lik ti. Jo indė
lis bu vo la bai di de lis – su tvarkė visą 
tech no lo giją. Da bar lie ka dirb ti BIP 

ge ne ra li nis di rek to rius Vil man tas Pe
čiū ra ir fi nansų di rek to rius Sau lius 
Žoš tau tas. Jie tik rai dirbs iki ga lo, kol 
Ser bi jos pusė pe rims val dymą, tik rai 
ne mes tų rei kalų. Pro cedūrų ne ži no me, 
ta čiau įsi vaiz duo ju, kad jie pa skirs ko
kį nors ad mi nist ra to rių, ku ris pe rims 
įmonę. Ta čiau tai nėra pa pras tas rei
ka las – turės būti su tiks lin ti fi nan si
niai duo me nys, at lik ta in ven to ri za ci ja.

– Ką pa sa ky tumė te in ves tuo-
to jams, ku rie bir žo je in ves ta vo 
į „Ali tos“ bend ro vių ak ci jas ir 
šiuo me tu su ne ri mu lau kia ži-
nių iš Ser bi jos?
– In ves tuo to jams pa grin dinę ži nią 
no riu pa sa ky ti to kią: jau čiamės tei
sūs. Tik rai gin si me sa vo tei ses ir ma
no me, kad ap si gin si me ir tos bau dos 
ne bus tai ko mos. Prie šin gai, ti kimės 
at gau ti sa vo pi ni gus.

BNS inf.

S
kaudės. Net la bai! Bet 
da ry ti rei kia. Var gu ar 
ga li būti ko kia nors ki
ta išei tis.

Šio mis die no mis at si nau ji no 
jau anks čiau prem je ro And
riaus Ku bi liaus pa ska tin tos kal
bos apie pen si nio am žiaus il gi
nimą. At si nau ji no jos todėl, kad 
Vy riau sybė ėmėsi kar di na lios 
per tvar kos „Sod ro je“.
Dar šie met iš Vy riau sybės į 
Seimą turėtų nu ke liau ti nu
ma tomų pa kei timų skylė to je 
ir de fi ci tinė je „Sod ros“ sis te mo

je kon cep ci ja. Bet punk ty ru jau 
nu žymė ti kai ku rie ga li mi re for
mos met me nys.
Pen si nio am žiaus il gi ni mas, 
mo ti nystės iš mokų per tvar
ky mas ir sep ty nių dienų ne
dar bin gu mo ap mokė ji mo per
kėli mas ant darb da vio pe čių 
ta po be ne ge riau siai ma to mais 
punk tais, su kėlu siais dau giau
sia ginčų. Ir ypač di delį ne pa si
ten ki nimą.
Be ki ta ko, ape liuo ja ma į tai, 
kad žiau ru ir ne tei sin ga iki 65, 
gal net iki 67 metų il gin ti pen
sinį am žių. Esą tai pa žeid žia tei
sėtų lūkes čių prin cipą, nes vi si 
šiuo me tu dir ban tys ži no, kad 
mo te rys į pen siją iš leid žia mos 
60ies, vy rai – 62,5 metų.
Jei gu šį ar gu mentą priim si
me kaip ne kves tio nuo jamą, 
apie jo kias re for mas „Sod ro je“ 
ne būtų ga li ma nė gal vo ti dar 
ma žiau siai ke lis de šimt me
čius. Per tą laiką apie ne per 
t var kytą „Sodrą“ jau tik rai bus 
ga li ma kalbė ti būtuo ju lai ku, 
prie šios įstai gos pa va di ni mo 
pri du riant „am žiną atilsį“. Nes 
ne re for muo ta vals ty bi nio so
cia li nio drau di mo sis te ma tik
rai neiš gy vens nė ke le rių me
tų ir galų ga le sprogs nuo ka
tast ro fiš kai pa didė ju sio de fi
ci to bei pa tį „Sod ros“ biud žetą 
per žen gian čių skolų.

Todėl il gin ti pen sinį am žių yra 
vie nas iš „Sod ros“ gelbė ji mo bū
dų. Čia al ter na ty va to kia – ar ba 
il gi nam pen sinį am žių ir taip iš
gelbė jam „Sodrą“, ar ba po ke le
rių metų iš vis pa mirš kim apie 
vals ty bi nes pen si jas, kad ir ko
kios ma žos jos būtų. Ką ta da pa
sa ky tu me pen si nin kams? El
kitės, kaip iš ma not? Pir kit kars
tą ir su die?
Be je, kol kas išė ji mo į pen
siją am žius Lie tu vo je yra vie
nas ma žiau sių vi so je ES. Ga
li ma tikė tis, kad po de šim ties 
metų, kai am žius būtų pa di
din tas iki 65erių, pa si vy si me 
Eu ro pos vi durkį ne tik pa gal 
šį ro diklį, bet ir pa gal pen sijų 
bei at ly gi nimų vi durkį, galbūt 
ir bendrąjį vi daus pro duktą, 
ten kantį vie nam gy ven to jui. 
Tai gi pa ga liau gy ven si me eu
ro pie tiš kai.
Prie „Sod ros“ gelbė ji mo pri ski
ria mi ir pa si ūly mai per tvar
ky ti mo ti nystės iš mo kas. Aki
vaiz du, kad da bar tinės pa šal
pos yra per ne lyg sun kiai pa
ke lia mos so cia li nio drau di
mo sis te mai. Jos pa ly gin ti vie
nos did žiau sių ES. Ar gi jau ga
li me sa ve va din ti vie na tur tin
giau sių ES vals ty bių, ku rios ga
li leis ti sau to kias pra ban gias iš
mo kas? At sa ky mas nei gia mas. 
Va di na si, jas rei kia kirp ti.
Kur kas dau giau klaus tukų dėl 
ne dar bin gu mo ap mokė ji mo 
per kėli mo ant darb da vio pe
čių. Iš tiesų sun ku su vok ti, kam 
ren ka mas so cia li nis mo kes tis ir 
svei ka tos drau di mo įmo kos, jei 
ne tam, kad pa skui būtų iš mokė
tos ati tin ka mos pa šal pos dėl li
gos ne dir ban čiam žmo gui. Bet, 
at ro do, tuo klau si mu net Vy riau
sybė je ne su ta ria ma, tad var gu ar 
jis iš liks ga lu ti nia me pa si ūlymų, 
kaip gelbė ti „Sodrą“, pa ke te.
Ži no ma, vi sa, kas čia išdės ty ta, 
to li gra žu ne reiš kia, kad ne ga li
mi ki to kie „Sod ros“ gelbė ji mo 
būdai. Tik jie tu ri būti tei kia mi, 
pa grind žia mi ir dėl jų dis ku
tuo ja ma. Leng viau sia neat sa
kin gai šauk ti, kad vals tybė pa
vir to va gi mi, nič nie ko al ter na
ty vaus ne pa siū ly da ma.
Kad ir kaip būtų, var gu ar ga li ma 
ras ti ne tokių skaus mingų prie
mo nių „Sod rai“ gelbė ti. Bet ko
kios jų bus ne ma lo nios. O nie
ko ne siim ti ir gi, de ja, ne ga li ma.
Todėl, kaip sa ko ma, yra toks 
žo dis „rei kia!“.
Pert var ky ti „Sodrą“ rei kia. Gelbė
ti ją rei kia. Ma žin ti jos de fi citą ir 
sko las ir gi rei kia. Prie šin gu at ve
ju jau da bar už sa ky ki me ge du
lin gas mi šias vi sai vals ty bi nio 
so cia li nio drau di mo sis te mai. 
O kartu ir sau.

„Ali ta“ jau čia si tei si
Skaus min ga, bet 
neiš ven gia ma

Var gu ar ga li ma  
ras ti ne tokių 
skaus mingų  
prie mo nių „Sod rai“  
gelbė ti. Bet ko kios 
jų bus ne ma lo nios.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

Ne pa si duo da: �� „Ali�tos“� va�do�vas�
V.Ju�ne�vi�čius� ne�pra�ran�da� vil�ties�
at�gau�ti� Ser�bi�jo�je� in�ves�tuo�tus� pi
ni�gus.� � Min�dau�go�Ažu�ši�lio�nuo�tr.

Stasys Gudavičius

Lie tu vos Vy riau sybės  
spren di mai nau din gi  
šešė li niam vers lui,  
ir aš ne bi jau to vie šai  
pa sa ky ti. Tai aki vaiz
dus vers lo žlug dy mas.
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KetvirtADieNiS, vASArio 25, 2010 

Ser bi jos pri va ti za vi mo agentū ra va
sa rio vi du ry je nu rodė, kad spren di
mas nu trauk ti BIP ak cijų par da vi mo 
su tartį priim tas dėl to, kad „Ali tos“ ir 
Šve di jos „Uni ted Nor dic Be ve ra ges“ 
kon sor ciu mas ne įvykdė pri va ti za
vi mo su tar ties įsi pa rei go jimų.
„Ali ta“ pra ėjusį šeš ta dienį pra nešė, 
kad Ser bi jos pri va ti za vi mo agentū
ros rei ka lau ja mos bau dos vir ši ja už 
BIP ak ci jas su mokėtą kainą – 21,4 
mln. eurų (73,8 mln. litų). Šiuo me
tu įmonė ana li zuo ja pa dėtį ir ver ti
na ga li my bes gin čy ti Ser bi jos ins ti
tu cijų rei ka la vi mus.

Nesėkmė Ser bi jo je
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Trąšųgamintoja„Lifosa“
perpraėjusiusmetuspatyrė
25,9mln.litųgrynojonuo
stolio.Tačiau2009m.IV
ketv.,palygintisuIIIketv.,
nuostoliusbendroveipa
vykosumažinti90proc.,
bendrovėspajamosišpar
davimo2009m.gruodį
išaugo44proc.

Sumažino
nuoStoliuS

Vyriausybėpatvirtino882
mln.litų,kuriešįmetbus
skirtišalieskeliams.Būti
niemskeliųpriežiūrosdar
bamsbusskirta243mln.li
tų,saugauseismopriemo
nėms–21,5mln.litų,tiltų,
viadukųirtuneliųstatybos
beiremontodarbams–30
mln.litų.

SusisiekimoministrasEligi
jusMasiulisirūkioministras
DainiusKreivys(nuotr.)ne
palaikėVyriausybėjesvars
tytosiūlymoreikalauti,kad
darbdavysmokėtųužsepty
niaspirmąsiasdarbuotojoli
gosdienas.Pasakjų,taitik
padidinsnaštąsunkmetįiš
gyvenančiamšaliesverslui.

PaSkirStė
PiniguS

miniStrai
nePritaria

€ Valiutų kursai
Ketvirtadienis20100225
Valiuta KieKis santyKis Valiuta KieKis santyKis
australijosdoleris auD 1 2,2724 Kinijosjuanių Cny 10 3,7383
Baltarusijosrublių ByR 10000 8,7372 latvijoslatas lVl 1 4,8677
Čekijoskronų CZK 10 1,3384 lenkijoszlotų Pln 10 8,6266
Danijoskronų DKK 10 4,6385 norvegijoskronų nOK 10 4,3007
DBsvarassterlingų GBP 1 3,9377 Rusijosrublių RuB 100 8,4952
estijoskronų eeK 10 2,2067 Švedijoskronų seK 10 3,5229
euras euR 1 3,4528 Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3579
Japonijosjenų JPy 100 2,8254 turkijoslira tRy 1 1,6513
JaVdoleris usD 1 2,5521 ukrainosgrivinų uaH 10 3,2002

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

„Lu koil Bal ti jos“ va do vai dar sau
sio pa bai go je ža dė ję, kad maž
daug po sa vai tės tink lo de ga li
nė se bus ga li ma įsi pil ti jū ra im
por tuo to pi ges nio ben zi no, to
liau tem pia gu mą. Bend ro vė ža
da, kad šve diš ko ben zi no de ga li
nė se at si ras nuo šian dien.

Anot „Lu koil Bal ti jos“ ge ne ra
li nio di rek to riaus pa va duo to jo 
Rai mun do Dab ra vals kio, 10 mln. 
lit rų 95 mar kės ben zi no, įsi gy
to iš naf tos per dir bi mo įmo nės 
„Prim“, pa sku ti nė mis sau sio 
die no mis iš tank lai vio „Olym
pus“ per pil ta į kran to tal pyk las. 
Po ke lių die nų de ga lai ge le žin
ke liu iš ga ben ti į Kau ne ir Kė dai
niuo se esan čias „Lu koil“ de ga
lų ba zes.

„Ti ki mės, kad „Lu koil“ tink lo 
de ga li nes ben zi nas pa sieks ant ro
je ki tos sa vai tės pu sė je“, – sau sio 
pa bai go je sa kė R.Dab ra vals kis.

Ta čiau ben zi nas de ga li nių ne
pa sie kė iki šiol. Tie sa, bend ro vės 
„Lu koil Bal ti ja“ Bal ti jos re gio no 
maž me ni nės pre ky bos di rek to
rius Ro mas Tur lins kas pa ti ki no, 
kad ke lio se de ga li nė se ap link Kė
dai nius šve diš ko ben zi no jau ga
li ma nu si pirk ti.

„Maž daug į 10 de ga li nių to 
ben zi no jau at ve žė me, bet di des
nę par ti ją ve ši me ket vir ta die nį ir 
penk ta die nį“, – aiš ki no R.Tur
lins kas.

Pa sak jo, vi sas pro ce sas už
tru ko, nes at si vež tą ben zi ną 
rei kė jo su mai šy ti su biop rie
dais, ku rių rei ka lau ja Lie tu vos 
įsta ty mai. Tie sa, tai pa da ry
ti ga li ma ir at nau jin ta me „Klai
pė dos naf tos“ ter mi na le. Tad 
ben zi nas iš uos ta mies čio ga lė
jo ke liau ti tie siai į de ga li nes. Ta
čiau „Lu koil“ nu spren dė įsta ty
mų rei ka lau ja mus biop rie dus į 
ben zi ną su mai šy ti sa vo ba zė se. 
Ko dėl? Dėl tos pa čios prie žas
ties, dėl ku rios nu kri tus pa sau
li nėms naf tos kai noms, de ga lai 
maž me ni nė je rin ko je ne pin ga – 
ne va rei kia iš par duo ti bran ges
nės „Or len Lie tu vos“ pro duk ci
jos li ku čius.

Jis taip pat pa brė žė, kad ne rei
kė tų ti kė tis di de lio kai nų skir tu
mo, mat šve diš kas ben zi nas esą 
bus vos 2 ar 3 cen tais pi ges nis už 
pa ga min tą Ma žei kiuo se.

Ko vą lau kia ma ir ant ro „Lu
koil Bal ti jos“ tank lai vio su ben
zi nu. „Klai pė dos naf ta“ su „Lu
koil Bal ti ja“ yra su da riu si vie nų 
me tų su tar tį dėl ben zi no im por
to per uos ta mies čio bend ro vės 
ter mi na lą.

Apie de ga lų im por tą svars to ir 
ki tos ša lies de ga lų rin kos da ly
vės: „Nes te Lie tu va“ ir „Lie tu va 
Sta toil“. Pas ta ro ji de ga lų im por
tui ryž tų si apie 2011 m.

Iki šiol pa grin di niai de ga lų rin
kos da ly viai ben zi ną ir dy ze li ną 
pirk da vo tik iš bend ro vės „Or
len Lie tu va“, to dėl kon ku ren ci
jos šio je rin ko je ne bu vo.

Tanklaivis atplaukė

And rius Ma tu liaus kas
a.matuliauskas@diena.lt

Da vė 25 mln. JAV do le rių
Fi nan si nių sun ku mų spau džia
ma „Ge ne ral Mo tors“ bend ro vę  
„Saab“ ke ti no par duo ti dar praė
ju sių me tų pa bai go je. Ta čiau 
paaiš kė jus, kad su bū si mu „Sa
ab“ pir kė ju „Spy ker Cars“ yra 
su si jęs vie nas „Sno ro“ sa vi nin kų 
– ru sų kil mės vers li nin kas V.An
to no vas, san do ris bu vo su stab dy
tas. De ry bos at nau jin tos tik šiam 
pa si trau kus iš „Spy ker Cars“ val
dy bos ir per lei dus val dy tą ak ci jų 
da lį bend ro vės va do vui Vic to rui 
Mul le riui.

„Ge ne ral Mo tors“ to kio sa
vo rei ka la vi mo tuo me tu neaiš
ki no, o pa ts V.An to no vas tei gė, 
kad iš san do rio jis bu vo iš stum
tas dėl sa vo tau ty bės. Vis dėl to 
iš „Spy ker Cars“ ak ci nin kų gre
tų pa si trau kęs V.An to no vas ry
šių su šia bend ro ve ne nut rau kė. 
Jo va do vau ja ma fi nan sų bend ro
vė „Con vers Group“ sky rė „Spy
ker Cars“ pir muo sius 25 mln. JAV 
do le rių bend ro vei „Saab“ įsi gy ti.

Iš vi so už nau ją jį pir ki nį „Spy ker 
Cars“ tu rė tų su mo kė ti 74 mln. JAV 
do le rių gry nai siais ir 326 mln. JAV 
do le rių ver tės var di nė mis nau jos 
bend ro vės, ku ri vei kiau siai bus 
pa va din ta „Saab Spy ker Au to mo
bi les“, ak ci jo mis. „Spy ker Cars“ 
va do vai tei gia jau tu rį su rin kę 50 
mln. JAV do le rių, li ku sią su mą ke
ti na ma gau ti iki va sa ros.

„Ge ne ral Mo tors“ už „Saab“ 
ak ci jas 1990ųjų pra džio je su mo
kė jo 700 mln. JAV do le rių su mą, 
ku ri šian dien bū tų ly gi 1,14 mlrd. 
JAV do le rių. Tad kon cer nas nuo
sto lin go pir ki nio at si kra tė už ke
lio li ka kar tų ma žes nę su mą, ne gu 
pa ts bu vo su mo kė jęs.

Prie „Saab“ ne pri leis
At ro do, kad „Ge ne ral Mo tors“ 
taip pat su pra to, jog taip leng
vai ru sų vers li nin kų įta kos neat
sik ra tys, to dėl į par da vi mo san

do rį įtrau kė ke lis sau gik lius. 
Kaip pra ne šė nau jie nų agen
tū ra „Deuts che Wel le“, vie na  
„Saab“ par da vi mo su tar ties są ly
gų nu ma to, kad atei nan čius še še
tą me tų V.An to no vas ne ga lės da
ly vau ti val dant šve dų bend ro vę. 
O bū tent per tiek lai ko „Spy ker 
Cars“ tu rės iš bend ro vės „Ge ne
ral Mo tors“ iš pirk ti pri vi le gi juo
tą sias ak ci jas.

Be je, agen tū ros ži nio mis, ne
pri leis ti V.An to no vo prie „Saab“ 
vai ro kon cer nui „Ge ne ral Mo
tors“ re ko men da vo ame ri kie čių 
Cent ri nis žval gy bos biu ras, mat 
įta ria ma, kad vers li nin kas ga li 
tu rė ti ry šių su nu si kals ta mo mis 
gru puo tė mis.

Įta ri mus dėl ne skaid rios V.An
to no vo veik los su stip ri na ir Jung
ti nės Ka ra lys tės ins ti tu ci jų spren
di mas neį si leis ti „Sno ro“ ban ko. 
Praė ju siais me tais „Sno ras“ bu
vo pa si skel bęs, kad ke ti na įsteig ti 
fi lia lą Lon do ne, ta čiau šios ša lies 
Fi nan si nių pa slau gų prie žiū ros 
ins ti tu ci ja to da ry ti ne lei do, mat 

„Sno ro“ ak ci nin kai pa tei kė klai
di na mą in for ma ci ją.

Ti ki si gau ti pa sko lą
Nors „Saab“ iš nuo sto lių ne su ge
ba iš bris ti nuo 1990ųjų, tai ne
bū ti nai toks pra stas pir ki nys, kaip 
ga li at ro dy ti iš pir mo žvilgs nio.

Įsi gi ju si ga min to ją „Saab“, 
„Spy ker Cars“ ga li ti kė tis di džiu
lės pa sko los iš Eu ro pos in ves ti ci jų 
ban ko. Be to, už maž daug 400 mln. 
eu rų dy džio pa sko lą yra pa si ry žu
si lai duo ti pa ti Šve di jos vy riau sy bė. 
To kiu bū du „Spy ker Cars“ po san
do rio gaus maž daug 7 kar tus dau
giau pi ni gų, ne gu jai kai na vo įsi gy
ti „Saab“. Bend ro vė „Spy ker Cars“ 
rei ka lin gas pro ce dū ras pa sko lai 
gau ti no ri at lik ti kuo grei čiau.

Jei gu „Spy ker Cars“ iš tie sų 
ke ti na at gai vin ti „Saab“, tai kol 
kas pri me na neį ma no mą mi si ją. 
Praė ju siais me tais „Saab“ vi sa me 
pa sau ly je par da vė 40 tūkst. au to
mo bi lių. Nau jie ji ga myk los sa vi
nin kai ti ki si šį skai čių iki 2012
ųjų pa di din ti du tris kar tus.

V.An to no vas prie 
„Saab“ vai ro ne stos
Su „Sno ro“ sa vi nin kais sie ja mai spor ti nių au to mo bi lių ga min
to jai „Spy ker Cars“ pa ga liau pa vy ko įsi gy ti šve dų au to mo bi
lių ga min to ją „Saab“. Ta čiau Vla di mi ras An to no vas Šve di jos 
bend ro vė je ne pa gei dau ja mas.

Nep ri lei do: � „GeneralMotors“pardavėŠvedijosautomobiliųgamin
toją„Saab“olandųbendrovei „SpykerCars“, tačiauV.Antonovas
prisidėtiprie„Saab“valdymogalėstikpošešeriųmetų. AFPnuotr.
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Vie nu bran giau sių va do vų Lie tu
vo je ti tu luo ja mas R.Per venec kas, 
kaip ir jo va do vau ja ma „Ap ran gos“ 
gru pė, pa ju to sunk me tį. Nors šiuo 
me tu gru pė pre ky bos plo to val
do dau giau nei so čiais 2008ai
siais, apy var ta ir dar buo to jų at ly
gi ni mai ge ro kai smuk te lė jo. 2008 
m. be veik mi li jo ną li tų už dir bęs 
R.Per ve nec kas ti ki na šie met al gos 
gau sian tis per pus ma žiau. Ta čiau 
jo su si ža vė ji mo dra bu žių vers lu tai 
nė kiek ne su ma ži no. Nuo pat 1992 
m. įvy ku sio Vals ty bi nės dra bu žių ir 
ava ly nės did me ni nės pre ky bos ba
zės pri va ti za vi mo „Ap ran gai“ va
do vau jan tis R.Per ve nec kas nau jos 
pro fe si nės veik los ne si dai ro, mat 
svar biau si dar bai dar ne nu veik ti. 
Vie nas bend ro vės sie kių – štur
muo ti Bal ta ru si ją.

– Atsk leis ki te, ar dra bu žių 
pre ky bos tink lai pa seks au to
mo bi lių par da vė jų pa vyz džiu 
ir at pi gins ap ran gos pre kes?
– Pas ta ruo ju me tu vi du ti nės dra
bu žių kai nos smuk te lė jo apie 5–6 
pro c. Ta čiau ne dėl to, kad par
da vė jai nu lei do kai nas. Pir miau
sia rin ko je bu vo la bai daug pre kių, 
tad ma žė jant var to ji mui pre ky bi
nin kai bu vo pri vers ti tai ky ti di

Vers li nin kas, die vi nan tis dra bu žių par duo tu ves

Įdir bis: �� „Ap�ran�gą“�įkū�ręs�R.Per�ve�nec�kas�bend�ro�vę�užau�gi�no�iki�įmo�nių�gru�pės�ir�jai�va�do�vau�ja�jau�du�de�šimt�me�čius.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

Jis vai ruo ja juo dą 7 kla sės „BMW“, ren
gia si tam siais „Ar ma ni“ ir „Hu go Boss“ 
dra bu žiais, o lan ky da ma sis už sie ny je 
bū ti nai už su ka į dra bu žių par duo tu ves. 
Ri man tas Per ve nec kas, „Ap ran gos“ 
gru pės įkū rė jas ir il ga me tis va do vas, 
ki ta me vers le sa vęs neį si vaiz duo ja.

džiu les, net iki 80 pro c. sie kian čias 
nuo lai das ar ba iš vež ti pre kes į iš
par duo tu ves. Be to, pre ky bi nin kai 
pra dė jo pirk ti iš ga min to jų kur kas 
dau giau pi ges nių mo de lių dra bu
žių. Jie ir gi nu spren dė pri si tai ky
ti prie esa mos pa dė ties ir šiek tiek 
nu lei do pro duk ci jos kai nas. Tai gi 
kai nos, ga li ma sa ky ti, šiek tiek re
gu liuo ja si pa čios. Ta čiau dau giau 
ko re guo tis jos ne tu rė tų.

– Kur jūs pa ts per ka te dra bu
žius?
– Ap si per ku tik „Ap ran gos“ par
duo tu vė se ar ba už sie ny je. Ten 
ran du tai, ko ne bū na Lie tu vo je. 
Iš kon ku ren tų dra bu žių ne per ku 
(šyp so si).

– Koks jū sų mėgs ta miau sias 
pre kės ženk las?
– Dau giau sia dė viu „Em po rio 
Ar ma ni“, „Er me ne gil do Zeg nos“, 
„Hu go Boss“ dra bu žius. Už sie ny
je žval gau si „D&G“. Taip pat tu
riu vie ną ki tą „Gior gio Ar ma ni“ 
daik tą, ku rio Lie tu vo je ne ra si.

– Esa te sa kęs, kad dra bu žių 
vers las – jū sų gy ve ni mo bū
das. Ar nie ka da ne gal vo jo te 
ieš ko ti nau jų iš šū kių pro fe
si nė je veik lo je?
– Šei ma daž nai ma ne kri ti kuo ja dėl 
to, kad nu va žia vęs į bet ku rį pa sau

lio mies tą pir miau sia ei nu pa si žval
gy ti po dra bu žių par duo tu ves. Nes
lėp siu, man tai – vie nas įdo miau
sių ob jek tų. Net sli di nė ji mo ar va
sa ros ku ror tuo se vi sa da ran du lai
ko ir no ro nuei ti į par duo tu vę. To
kia tur būt yra pro fe si nė li ga. Aš juk 
„Ap ran gai“ va do vau ju jau 20 me tų, 
dau giau nie ko ne su dir bęs. Mes šį 
vers lą kū rė me nuo nu lio, apie pre
ky bą dra bu žiais nie ko neiš ma ny
da mi. Va ži nė jo me, žiū rė jo me, kaip 
dir ba už sie nie čiai, mo kė mės.

Da bar, ma nau, jau ži no me ne
ma žai, bet vis tiek neį si vaiz duo ju 
įdo mes nio vers lo nei šis. Ką reiš
kia vien jau tai, kad dir ba me su ži
no miau sių pa sau ly je pre kės ženk
lų at sto vais, su si tin ka me su gar
siau siais pa sau lio di zai ne riais.
Aiš ku, nie ka da ne ži nia, kur ga li 
nu ves ti li ki mas. Tie sa, vi sa maž

me ni nė pre ky ba pa na ši, tad ma
nau, ga lė čiau va do vau ti bet 
ku riai šios sri ties įmo nei. Bet 

keis ti dar bą ir gy ve ni mo sti
lių jau kiek vė lo ka, ne be su 

jau nas vai ki nas. Jei bū čiau 
no rė jęs išei ti, rei kė jo tai pa
da ry ti prieš ke le tą me tų.

– Ką apie jū sų gy ve ni mo 
bū dą ir po mė gius sa ko 
šei mos na riai?
– Vai kai po par duo tu ves 
vaikš čio ti ne mėgs ta. Vie na

reikš miš kai (juo kia si). Tu riu 23 
me tų duk rą ir 10 me tų sū nų. 

Jis dar ma žiu kas – ket vir
to kas. O duk ra jau bai
gė Vo ri ko uni ver si te tą Di
džio jo je Bri ta ni jo je. La bai 

no rė jau, kad ji sek tų ma no 
pė do mis ir grįž tų į dra bu žių 
vers lą. Bet abe jo ju, ar taip 

nu tiks. Ne ma tau, kad vai kams 
pa tik tų tai, kas ir tė ve liui.

– Ką dar, be vaikš čio ji mo po 
par duo tu ves, vei kia te lais va
lai kiu?
– Tie są pa sa kius, to lais va lai
kio ne tiek jau daug ir tu riu. Dar
bo šeš tą va lan dą tik rai nie ka da 
ne bai giu. Bet mėgs tu sli di nė ti – 
sten giuo si bent du kar tus per me
tus nu vyk ti kur nors į kal nus. Va
sa rą mėgs tu plau kio ti, kai tin tis 
sau lė je. Ke liau ti man jau ne beį
do mu, nes dau ge lį pa sau lio mies
tų esu ap lan kęs dar bo rei ka lais. 
Mėgs tu nuei ti į ki ną, teat rą, žiū
rė ti spor to ren gi nių trans lia ci jas, 
žai džiu bri džą.

– O kaip se ka si pa čiai „Ap
ran gai“, ar sunk me tis smar
kiai pa kei tė įmo nės pla nus? 
Dar 2008 m. esa te sa kęs, kad 
sunk me tis gi les nis, nei ti kė
jo tės. Ta čiau kri zė ta da dar 
tik kė lė gal vą, 2009ie ji maž
me ni nei pre ky bai bu vo kur 
kas sun kes ni.
– Prieš pu sant rų me tų nie kas ne
si ti kė jo, kad pa dė tis bus to kia, 
ko kia yra da bar. Mū sų pla nuo se 
pa sau li nės kri zės taip pat ne bu vo. 
Praei tų me tų pra džio je skai čia

vo me, kad mū sų apy var ta smuks 
apie 15 pro c. Nuk ri to 23 pro c. – 
nuo 509 mln. li tų iki 393 mln. li
tų. Dėl to bė gant me tams rei kė jo 
su ma žin ti iš lai das 50 mln. li tų. 
Tai nė ra la bai pa pras ta ir leng
va. Juo lab kad iki tol vi si įmo nės 
pla nai bu vo kur ti gal vo jant, kad 
eko no mi ka ir to liau augs. Tai gi 
daug ką rei kė jo per gal vo ti. La bai 
daug dė me sio sky rė me par duo tu
vių tink lui op ti mi zuo ti – pa kei
tė me da lį pre ky bos vie tų, 6 par
duo tu ves vi siš kai per tvar kė me, 
13 – už da rė me, o 21 ati da rė me. 
Tiek daug gal ir ne rei kė jo, ta čiau 
jau anks čiau bu vo me pa si ra šę su
tar tis su į rin ką atei nan čiais nau
jais pre ky bos cent rais. Vie naip ar 
ki taip, bend rą val do mų par duo
tu vių plo tą šiek tiek pa di di no me. 
Bet apie 30–40 pro c. ma ži no me 
dar buo to jų at ly gi ni mus. Ma no 
pa ties at ly gi ni mas su ma žė jo kur 
kas dau giau nei 50 pro c. Žmo
nių neat lei di nė jo me, bet ne rea
liai daug dar buo to jų išė jo mo ti
nys tės ato sto gų, o ka dan gi mū sų 
ko lek ty ve daug mo te rų, tai po ky
čius la bai grei tai pa ju to me.

Taip pat kar pė me kai ku rias 
pla nuo tas in ves ti ci jas, la bai in
ten sy viai de rė jo mės dėl pa tal
pų nuo mos kai nų ma ži ni mo. Su 
dau ge liu pa tal pų sa vi nin kų su si
tar ti pa vy ko.

– Bet ne su vi sais?
– Na, mes ne strei ka vo me (per nai 
ne vie na me pre ky bos cent re nuo
mi nin kai skel bė strei kus ir ku riam 
lai kui už da rė par duo tu ves, siek
da mi iš si ko vo ti ma žes nes pa tal pų 
nuo mos kai nas – red. pa st.). „Ap
ran ga“ yra di de lė bend ro vė, rin ko

„Ap ran gos“ vi zi ti nė kor te lė

„Ap ran gos“ gru pė – tai dra bu žių, ba
tų ir ak se sua rų maž me ni nės pre ky
bos tink las, uži man tis 35 pro c. Lie
tu vos dra bu žių par duo tu vių rin
kos. 2010 m. va sa rį „Ap ran gos“ gru
pė Bal ti jos ša ly se val dė 109 par duo
tu vių tink lą: 74 – Lie tu vo je, 29 – Lat
vi jo je, 6 – Es ti jo je. „Ap ran gos“ gru pę 
su da ro pa grin di nė įmo nė „Ap ran ga“ 
ir 14 ant ri nių įmo nių. Gru pė je dir ba 
apie 1,5 tūkst. dar buo to jų.
„Ap ran gos“ gru pės pre ky bos tink
lo maž me ni nė pre kių apy var ta (su 
PVM) 2009 m. gruo dį sie kė 35,2 
mln. li tų ir bu vo 21,4 pro c. ma žes nė 
nei 2008 m. gruo dį.
Per vi sus 2009 m. „Ap ran gos“ gru
pės par duo tu vių tink lo apy var ta (su 
PVM) pa sie kė 392,6 mln. li tų ir bu vo 
22,9 pro c. ma žes nė nei 2008 m.
Vien Lie tu vo je „Ap ran gos“ gru pės 
tink lo apy var ta per nai sie kė 262 
mln. li tų – 23,7 pro c. ma žiau nei 
2008 m., Lat vi jo je – 88,1 mln. li tų 
(su ma žė jo 26,6 pro c.), Es ti jo je – 42,5 
mln. li tų (su ma žė jo 7,1 pro c.).
Šių me tų sau sį „Ap ran gos“ gru pės 

(tri jo se Bal ti jos ša ly se) 
tink lo maž me ni nė 
pre kių apy var ta (su 
PVM) 2010 m. sau sį 
su da rė 29,7 mln. li tų – 
23,1 pro c. ma žiau nei 
2009 m. sau sį.
Gry na sis gru pės 
nuo sto lis per 2009
ųjų de vy nis mė ne
sius sie kė 14,5 mln. 
li tų. Per tą pa tį 
2008 m. lai ko tar pį 
bend ro vė bu vo už
dir bu si 10,3 mln. li
tų pel no.
„Ap ran gos“ ak ci
jos ko ti ruo ja mos 
„NAS DAQ OMX 
Vil nius“ ver ty bi nių 
po pie rių bir žos Bal ti
jos ofi cia lia me pre ky
bos są ra še. Kont ro li
nis „Ap ran gos“ gru
pės ak ci jų pa ke tas 
pri klau so kon cer
nui „MG Bal tic“.

Da bar ti nė val džia 
ap skri tai yra vie
na ne kom pe ten tin
giau sių per vi sus 
20 ne prik lau so my
bės me tų.
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„Ap ran gos“ is to ri ja

1945 m.  � įsteig ta Vals ty bi nė dra
bu žių ir ava ly nės did me ni nės pre
ky bos ba zė.

1992 m.  � Vals ty bi nė did me ni nės 
pre ky bos ba zė pra de da už siim ti 
maž me ni ne pre ky ba dra bu žiais. 
Tais pa čiais me tais įmo nė pri va ti
zuo ja ma.

1993 m. �  įre gist ruo ja ma ak ci nė 
pre ky bos bend ro vė „Ap ran ga“ ir ati
da ro ma to pa ties pa va di ni mo par
duo tu vė. Po pri va ti za ci jos bend
ro vė at si sa kė did me ni nės pre ky
bos funk ci jų ir ėmė plės ti nuo sa vą 
maž me ni nės pre ky bos tink lą Lie
tu vo je.

1994 m. �  du ris at ve ria „Ap ran gos 
sa lo nas“ – mo der ni dra bu žių par
duo tu vė, skir ta vers lo pa sau lio at
sto vams.

1997 m.  � ati da ro ma pir mo ji dra
bu žių, skir tų jau ni mui, par duo tu vė 
„Ap ran gos ga le ri ja“.

1999 m. �  ati da ro ma pir mo ji „bou
ti que“ ti po par duo tu vė „Ma dos li
ni ja“.

2000 m. �  į „Ap ran gos“ gru pę įsi
lie ja pir mo ji Bal ti jos ša ly se is pa nų 
mo te riš kų dra bu žių pre ky bos tink
lo par duo tu vė „Man go“.

2001 m.  � ati da ro ma pir mo ji pres ti
ži nių vy riš kų – „Hu go Boss“ pre kės 
ženk lo – dra bu žių par duo tu vė.

2002 m.  � par duo tu vių gru pė „Ap
ran gos sa lo nas“ pa kei čia pa va di ni
mą į „Ci ty“.

2003 m.  � ati da ro ma pir mo ji „Max
Ma ra“ – vie no gar siau sių Ita li jos pre
kės ženk lų par duo tu vė mo te rims. 
Taip pat ženg ti pir mie ji žings niai 

Lat vi jos rin ko je – ati da ry tos par duo
tu vės „Hu go Boss“, „Bet ty Barc lay“, 
„Ci ty“, „Ap ran ga“, „Jack&Jones On ly“ 
par duo tu vės.

2004 m.  � ati da ro ma 11 nau jų ar re
konst ruo tų par duo tu vių. Tarp jų ir 
pir mo ji Lie tu vo je „Mexx“ pre kės ženk
lo par duo tu vė. Ge gu žę su gru pe „In di
tex“ pa si ra šy ta fran ši zės su tar tis, su
tei kian ti tei sę ati da ry ti par duo tu ves 
„Za ra“ Lie tu vo je, Lat vi jo je ir Es ti jo je. 
Rugp jū tį ženg ti pir mie ji žings niai Es
ti jo je – Ta li ne ati da ry ta pir mo ji par
duo tu vė „Za ra“ Bal ti jos ša ly se. Rug
p jū tį „Za ra“ ati da ry ta Ry go je. Čia taip 
pat ati da ry ta pir mo ji Ry tų Eu ro po je 
par duo tu vė „Em po rio Ar ma ni“. Lapk
ri tį Vil niu je ati da ry ta pir mo ji par duo
tu vė „Za ra“ Lie tu vo je. Lapk ri tį pe rim
tas pra ban gaus apa ti nio tri ko ta žo „La 
Per la“ vers las Lie tu vo je.

2005 m.  � ati da ro ma dar 15 nau jų ar 
re konst ruo tų par duo tu vių.

2006 m.  � ati da ry ta ar re konst ruo ta 
19 par duo tu vių. Me tų pa bai go je „Ap
ran gos“ gru pė val dė 65 par duo tu vių 
tink lą Lie tu vo je, Lat vi jo je ir Es ti jo je. 
Bend ras par duo tu vių plo tas sie kė 
be veik 39 tūkst. kv. m. Ati da ry tos 
pir mo sios par duo tu vės „Bershka“ ir 
„Pull and Bear“ Bal ti jos ša ly se.

2007 m. �  įgy ven din ta di džiau sia 
„Ap ran gos“ gru pės veik los is to ri jo je 
pre ky bos tink lo plėt ros pro gra ma – 
ati da ry tos 25 nau jos par duo tu vės, 7 
už da ry tos ir 6 per tvar ky tos. Val do
mų par duo tu vių skai čius pa di dė jo 
nuo 65 iki 83. Maž me ni nio pre ky
bos tink lo plėt rai 2007 m. „Ap ran
gos“ gru pė sky rė 39 mln. li tų.

Maž me ni nės pre ky bos po ky tis  
(pro c., 2009 m. pa ly gin ti su 2008 m.)

Ša lis Lie pa Rugp jū tis Rug sė jis Spa lis Lapk ri tis Gruo dis

Ai ri ja –5 –3,8 –5,3 –6,6 –3,7 –*

Aust ri ja 3,7 1,1 3,4 4,3 –0,3 2,7

Bel gi ja 5,4 –1,8 –5,8 4,5 3,6 1,1

Bul ga ri ja –9,2 –9,7 –8,3 –8,8 –10,1 –11

Če ki ja 0,9 –0,7 –2,5 –1,6 –3,6 –

Da ni ja –3 –1,6 –5,8 –1,7 –3,3 –1

Es ti ja –20,4 –20,5 –21,3 –18,6 –21,2 –16,4

Grai ki ja –10,2 –4,5 –8,9 –15,4 –10,8 –

Is pa ni ja –4,6 –4,1 –3,4 –2,7 –5,4 –1,5

Jung ti nė 1,6 1,2 1,7 3,2 2 0,7
Ka ra lys tė

Ita li ja –1,3 –2,1 –1,7 –0,3 –0,9 –

Kip ras –2,2 –3,1 –6,1 –2,9 –4,9 –

Lat vi ja –28,9 –29,2 –30,5 –28,5 –30,2 –30,2

Len ki ja 3,8 2,7 0,2 3,9 4,6 4,6

Lie tu va –19 –19,9 –25,6 –24,5 –27,7 –27,2

Mal ta –6,5 –11,6 –10,9 –7,9 –4,7 –9,8

Ny der lan dai –3,4 –5,1 –5,3 –5,1 –5,1 –

Pran cū zi ja –1,3 0,5 –1,7 1,7 0,6 –1

Por tu ga li ja –0,4 –1,8 –1,3 –1,4 –2,3 2,2

Ru mu ni ja –12,8 –11,4 –12,8 –9,5 –9,1 –7,4

Slo va ki ja –10,6 –9,7 –9,2 –10,3 –9,8 –9,3

Slo vė ni ja –12 –13,6 –17,1 –13,3 –14,5 –11,5

Suo mi ja –1,3 –3,7 –2,0 –1,8 –0,1 1,6

Šve di ja 4,1 0,4 1,3 3,9 2,8 3,1

Veng ri ja –6,6 –7,3 –7,4 –7,6 –7,8 –

Vo kie ti ja 0,3 –2,6 –2,6 –0,7 –2,4 –2,5

Eu ro zo na –1,5 –2,1 –2,8 –0,9 –2 –1,6

ES –1 –1,6 –2,2 –0,3 –1,3 –1

*„–“ – duo me nys ne skel bia mi

Vers li nin kas, die vi nan tis dra bu žių par duo tu ves

Įdir bis: �� „Ap�ran�gą“�įkū�ręs�R.Per�ve�nec�kas�bend�ro�vę�užau�gi�no�iki�įmo�nių�gru�pės�ir�jai�va�do�vau�ja�jau�du�de�šimt�me�čius.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

je tu ri me ne ma žai svo rio – kai ku
riuo se pre ky bos cent ruo se Vil niu
je, Kau ne ir Klai pė do je uži ma me 
be veik 50 pro c. pre ky bos dra bu
žiais rin kos. Tad su mu mis bent 
jau šne ka si, smul kie ji nuo mo to jai 
to kios ma lo nės ne ga vo.

Mes su si ta rė me be veik su vi
sais nuo mo to jais, o ten, kur pa
siek ti no ri mo re zul ta to ne pa vy ko, 
par duo tu ves už da rė me. Sun kiau
sia bu vo de rė tis su už sie nie čiais, 
nes jų ša ly se to kios kri zės nė ra ir 
jiems sun ku su pras ti, ko dėl nuo
mos kai nas stai ga rei kia ma žin ti 
30 ar 40 pro c. Vie naip ar ki taip, 
po il gų dis ku si jų nuo mos kai nas 
iš vi so su si ma ži no me nuo maž
daug 50 mln. li tų iki 35 mln. li tų 
per me tus.

– O kaip se ka si tar tis su ban
kais – kre di ta vi mo jie ne nu
t rau kė, ne pa rei ka la vo grą
žin ti pa sko lų?
– Ban kai su ma ži no pi ni gų kie kį 
tiek mums, tiek ki toms įmo nėms. 
Vi sų pa sko lų tuoj pat grą žin ti ir
gi nie kas ne pra šo. Ne ga liu pa sa
ky ti, kad su SEB ban ku ne su ta
ria me, bet ga na daž nai ten ka ei ti 
į ban ką ir gin čy tis, įti ki nė ti juos. 
Da bar dėl vi sų su tar čių rei kia de
rė tis – be veik kaip tur gu je (ka vi
nė je, kur vy ko in ter viu, pa si ro
džius SEB ban ko pre zi den to pa
ta rė jui Gi ta nui Nau sė dai, vy rai 
man da giai pa si svei ki na link te lė
da mi gal vo mis – red. pa st.).

Ma nau, po dve jų tre jų me tų 
paaiš kės, kad ban kai šį lai ko tar pį 
įver ti no klai din gai. Da bar ma to
me, kad prieš ke le rius me tus da ly
da mi la bai daug leng vai priei na
mų kre di tų ban kai pri da rė klai dų 

ir taip pa gi li no kri zę. Ta čiau po 
ko kių po ros me tų, ma nau, jie su
pras, kad ir per šį lai ko tar pį ėmė
si per daug ra di ka lių veiks mų. Ta
čiau taip grei tai stab dy da mi kre
di ta vi mą ir griež tin da mi są ly gas, 
jie ir iš nor ma liai vei kian čių įmo
nių ati ma ga li my bę dirb ti. To kios 
bend ro vės kol kas gal ir ne tu rė
tų pel no, bet po ko kių tre jų me
tų kles tė tų. O da bar jos pri vers
tos už si da ry ti.

Aiš ku, prie da bar ti nės pa dė
ties Lie tu vo je pri si dė jo ir ne pro
fe sio na lūs Vy riau sy bės spren di
mai, ypač mo kes čių klau si mais. 
Drįs tu sa ky ti, kad da bar ti nė val
džia ap skri tai yra vie na ne kom pe
ten tin giau sių per vi sus 20 ne prik
lau so my bės me tų.

– Ar ne bi jo te, kad sunk me čiu 
at si gau nan tis dė vė tų dra bu
žių vers las taps stip riu kon
ku ren tu?
– Net pa čiais ge riau siais lai kais 
apie 40 pro c. ša lies gy ven to jų dra
bu žius pir ko bū tent neor ga ni zuo
tos pre ky bos rin ko je – tur ga vie tė
se ar dė vė tų dra bu žių par duo tu
vė se. Ne ma nau, kad da bar or ga
ni zuo tos rin kos (pre ky bos tink lų 
ir pa vie nių par duo tu vių) da lis ra
di ka liai su ma žė jo. Pa čių nau jau
sių duo me nų ne tu riu, bet ne pa sa
ky čiau, kad per pa sta ruo sius po rą 
me tų pra ra do me daug klien tų. Nė
ra taip, kad su ma žė jus pa ja moms 
žmo nės stai ga nu spren džia pirk ti 
dė vė tus dra bu žius. Ne, jie tie siog 
ren ka si pi ges nių pre kės ženk lų ga
mi nius ar pro duk tus. Juk ir „Hu go 
Boss“ kos tiu mą ga li ma nu si pirk ti 
tiek už 300 eu rų (1035 li tai), tiek už 
600 eu rų (2070 li tų).

Įdo mu, kad dar 2008 m. iš mū
sų tink lo pra ban gos par duo tu vių 
din go di de lė da lis tuo me čių klien
tų. Jais bu vo ta pę ne ma žai stai ga 
iš ki lu sių vers li nin kų, ku rie bu
vo įpra tę leng vai gau ti daug pi
ni gų. Tai dau giau sia smul kių ne
kil no ja mo jo tur to įmo nių va do vai 
ir spe ku lian tai. Ta čiau vie ną gra
žią die ną be veik vi si jie din go. Ki
ta ver tus, į tas pa čias pra ban gos 
par duo tu ves atė jo ne ma žai klien
tų, ku rie anks čiau pirk da vo dar 
ke lis kar tus bran ges nius, iš skir ti
nius, var di nius ar pa gal už sa ky
mą ga min tus daik tus.

Be je, tur ga vie čių ir dė vė tų dra
bu žių par duo tu vių apy var tos ir gi 
smu ko apie 20–30 pro c. Tai gi vi
sa rin ka pa na šiai su men ko. Neor
ga ni zuo tos pre ky bos ne ver tin čiau 
kaip stip raus kon ku ren to. Jie vi
sa da bu vo ša lia ir to liau bus, bet 
val do mos rin kos da lys be veik ne
si kei čia. La biau su si rū pin ti tur
būt ver tė tų dėl ki to nau jo reiš
ki nio – į Lie tu vos dra bu žių rin
ką ver žia si ki nai. Kai ku rie mū sų 
šal ti niai tvir ti na, jog Ki ni jos vy
riau sy bė net ski ria do ta ci jas sa vo 
vers li nin kams, kad jie ga lė tų įsi
tvir tin ti už sie nio rin ko se, taip pat 
ir Lie tu vo je.

– Ka da ti ki tės pa ge rė ji mo?
– Prie šin gai nei ša lies val džia mes 
(vers li nin kai – red. pa st.) grei to 
eko no mi kos at si ga vi mo ne si ti ki
me. Ne pa žįs tu nė vie no vers li nin
ko, ku ris ti kė tų eko no mis tų pro g
no zė mis. Ma nau, kad iki 2008 m. 
ly gio su grį ši me ne anks čiau kaip 
2012 m. Šiais me tais maž me ni
nės pre ky bos rin ka dar kris apie 
10 pro c., pa na šiu tem pu ma žės ir 
dra bu žių pa klau sa. Bet gal ir ge
rai  – rin ka iš si va lys. Pa vyz džiui, 
Lie tu vo je bu vo per daug pra ban
gos pre kių par duo tu vių, tad kai 
ku rios jų bus pri vers tos už si da
ry ti. Per sis kirs tys var to to jai, gal
būt at si ras dau giau pi ges nių dra
bu žių par duo tu vių.

– Ko kie yra ar ti miau si jū sų 
val do mos bend ro vės pla nai?
– Ar ti miau siu me tu pla nuo ja
me už da ry ti dar 3 par duo tu ves. 
Ket vir ta da lį ar net treč da lį da bar 
val do mo pre ky bos plo to teks at
nau jin ti, nes par duo tu vės tin ka
mos nau do ti apie pen ke rius še še
rius me tus, o pa skui jas rei kia re
no vuo ti. Tai gi teks paiš lai dau ti.
Ki tą mė ne sį Ta li ne ati da ry si me 
„Hu go Boss“ ir „Em po rio Ar ma
ni“ par duo tu ves, gal vo ja me įsi gy
ti ir vie ną ki tą įmo nę. Tiks lių pla
nų at skleis ti ne ga liu, bet kiek vie ną 
die ną gau na me pa siū ly mų pirk ti 
vie ną ar ki tą bend ro vę.

Da bar yra pui ki pro ga plės tis. 
Ki ta ver tus, kol ne si baigs kri
zė, mū sų plėt ra bus la bai san
tū ri. Taip pat no rė tu me įsi va
žiuo ti ša lių kai my nių rin ko se, 
ypač Bal ta ru si jo je – tai di džiu
lė neat ras ta ša lis. Pla nų mes tu
ri me la bai daug. Vi sa da sa kau, 
kad svar biau si dar bai dar ne pa
da ry ti.
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Palangosreabilitacijosli
goninėjeantradienįkilopa
cientųmuštynės.30me
tisšiaulietis,55metųKre
tingosrajonogyventojasir
40metistauragiškisgirta
vopalatoje,onaktį,jauge
rokaipadauginę,susikivirči
joirsusimušė.Pergrumty
neslūžopalatosbaldai.

Aktyvi
reAbilitAcijA

Vilniujeantradieniovaka
rąįligoninępristatytama
žametė,kurią,pasakmoti
nos,sužalojonuonamosto
gonukritęssniegas.Antve
žimėlyjegulinčiosmergai
tėssniegasužkritoVilniuje,
Šv.Steponogatvėje.Dėlsu
žeidimųmergaitėgydoma
ambulatoriškai.

TrečiadienionaktįMolėtų
rajone,Toliejųkaime,16me
tisG.K.peiliunudūrėsavo
22metųbrolįM.S.Policijos
teigimu,žmogžudystėįvyk
dytabroliamsaiškinantis
santykiusdėl25metųmer
ginos.Girtas(2,13promilės)
16metisbuvouždarytasį
areštinę.

PAvojingAs
sniegAs

Dėlmerginos–
Peiliu

As ta Kuz ne co vai tė

Vil niu je su lai ky tas vy ras, ban
dęs rea li zuo ti 19,95 tūkst. pa
dirb tų eu rų. Kol kas pra dė ta me 
iki teis mi nia me ty ri me jis yra 
vie nin te lis įta ria ma sis, ta čiau 
po li ci ja neat me ta ga li my bės, 
kad jų ga li dau gė ti.

Vy ras bu vo su lai ky tas va sa rio 19 d.  
prie pre ky bos cent ro BIG. Su
lai kant pas jį ras ti ir paim ti 399 
vie ne tai ge ros ko ky bės su klas to
tų 50 eu rų no mi na lo bank no tų.

Kaip dien raš čiui sa kė lai ki
nai Po li ci jos de par ta men to Ko
mu ni ka ci jos sky riaus vir ši nin
ko pa rei gas ei nan tis Ra mū nas 
Ma to nis, vy ras bu vo su lai ky tas 
dviem pa roms. Ka dan gi jis pri
si pa ži no esąs kal tas, į teis mą dėl 
jo suė mi mo ne si kreip ta. Įta ria
ma sis teis mo lauks lais vė je.

Pa sak R.Ma to nio, po li ci ja kol 
kas nė ra su lai kiu si dau giau įta ria
mų jų, ta čiau neat me ta ga li my bės, 
kad jų bus. „Ti ria mos ke lios ver
si jos, ta čiau dar ne la bai no rė tu me 
jas ko men tuo ti“, – sa kė Po li ci jos 
de par ta men to at sto vas.

Kur spaus di na mi ge ros ko ky
bės eu rai – Lie tu vo je ar už sie ny
je, po li ci ja dar aiš ki na si.

Pa rei gū nų tei gi mu, pa sta ruo ju 
me tu pa dau gė jo at ve jų, kai Lie

tu vos pi lie čiams už par duo da mas 
pre kes bu vo įbru ka mi ne tik ri, ta
čiau la bai ko ky biš kai su klas to ti 
eu rai. Kad pi ni gai ne tik ri, žmo
nės su ži no da vo tik nuė ję į ban
kus jų pa si keis ti ar ba ban dy da mi 
at si skai ty ti už sie ny je.

Kai to kių at ve jų pa dau gė jo, 
bu vo įtar ta, kad Lie tu vo je ga li 
veik ti ne tik rų pi ni gų klas to to jų 
ir rea li zuo to jų tink las. Šį ty ri mą 
at lie ka Lie tu vos kri mi na li nės 
po li ci jos biu ras ir Eu ro po las.

Pas te bė ta, kad eu rų klas to čių 
pa dau gė jo ir ki to se ES ša ly se. 
Pi ni gai pa ga min ti pro fe sio na lia 
įran ga, juo se imi tuo ja mi ap sau
gos ženk lai. Kad jie ne tik ri, at
skir ti la bai sun ku.

Bau džia ma sis ko dek sas už 
ne tik rų pi ni gų ar ver ty bi nių 
po pie rių ga mi ni mą, lai ky mą 
ar ba rea li za vi mą nu ma to lais
vės atė mi mo baus mę nuo 3 iki 
10 me tų.

As ta Kuz ne co vai tė

Vil niaus Fa bi jo niš kių ra jo ne, 
dau gia bu čio na mo rū sy je, ant
ra die nį va ka re nu griau dė jo 
spro gi mas. At vy kę ug nia ge siai 
ra do ne gy vą vy rą.

Ant ra die nį 21.09 val. bend ruo
ju pa gal bos te le fo no nu me riu 
112 gau tas pra ne ši mas, kad Fa
bi jo niš kių gat vės 59 na mo rū sy je 
įvy ko spro gi mas. Pra neš ta, kad 
dau gia bu čio gy ve na mo jo na mo 
rū sy je ki lo gais ras, o spro gi mo 
ban ga iš grio vė gretimų san dė
liu kų du ris.

Į įvy kio vie tą iš siųs tos prieš
gais ri nės gel bė ji mo pa jė gos, 
in for ma ci ja apie įvy kį per
duo ta Vil niaus mies to grei to
sios me di ci nos pa gal bos sto čiai 
ir Vil niaus ap skri ties vy riau
sia jam po li ci jos ko mi sa ria tui. 
Kaip dien raš čiui sa kė Vil niaus 
prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny
bos bu dė to jai, apie 21.50 val., 
lo ka li za vus gais rą, rū sy je ras tas 

ap de gęs vy ro kū nas. Jam nu
trauk ta ran ka ir ko ja. Po li ci jos 
duo me ni mis, žu vo 34 me tų vy
ras, su šei ma gy ve nęs ta me pa
čia me na me.

Apie 23.20 val. ne lai mės vie
to je vis dar dir bo eks per tai. 
Ban dy ta nu sta ty ti, dėl ko įvy
ko spro gi mas. Va kar ug nia ge
siai ty rė dvi spro gi mo ver si jas 
– ar ba žu vęs vy ras į rū sį bu vo 
at si ne šęs ko kį nors sprog me
nį ir ban dė jį ar dy ti, ar ba ne lai
mė įvy ko dėl trum po jo elekt ros 
jun gi mo si. Ši ver si ja įti ki na mes
nė, juo lab kad po ne lai mės vi sa
me na me din go elekt ra.

20 tūkst. pa dirb tų eu rų

Spro gi mas Fa bi jo niš kėse
As ta Kuz ne co vai tė
a.kuznecovaite@diena.lt

Įta ri mas va gys te
Laiš ką re dak ci jai at siun tęs skai
ty to jas tei gia, jog vaiz do ka me rą 
ban ko ma te pa ste bė jęs vi siš kai at
si tik ti nai. Ka me ra įreng ta tie siai 
virš ban ko ma to PIN ko do įve di
mo kla via tū ros, o ją pa ma ty ti ga
li ma tik pa si len kus.

To kį ban ko ma tą, ku ria me įmon
tuo ta ka me ra, skai ty to jas sa kė ap
ti kęs Vil niu je, Py li mo gat vė je, toks 
pa ts įreng tas Vil niaus gat vė je prie 
„Swed bank“ klien tų ap tar na vi mo 
sky riaus. „Tai PIN ko dų va gys tė ir 
ban kas už tai tu rė tų at sa ky ti“, – 
ra šo pa si pik ti nęs skai ty to jas.

Vaiz do ne fik suo ja
Ban ko „Swed bank“ Ko mu ni ka ci
jos sky riaus va do vė Jo rū nė Juodž
ba ly tė pa tvir ti no, kad kai ku riuo
se ban ko ma tuo se tik rai įreng tos 
vaiz do ste bė ji mo ka me ros. Jos 
fik suo ja pi ni gų iš da vi mo an gą ir 
ban ko ma tu be si nau do jan tį as
me nį, kai šiam iš duo da mi pi ni gai 

ir jis juos pai ma. „Už tik ri na me, 
kad įreng tos ka me ros ne fik suo ja 
vaiz do, kai ren ka mas PIN ko das“, 
– aiš ki no ban ko at sto vė.

J.Juodž ba ly tės tei gi mu, ka
me ros bu vo įreng tos per nai. Tai 
pa da ry ta sten gian tis ap sau go
ti klien tus. „Siek da mi ap sau go ti 
sa vo klien tus, praė ju siais me tais 
pra dė jo me stip rin ti ban ko ma tų 
sau gu mą“, – sa kė ji.

Ka me ros už fik suo tas vaiz das, 
anot ban ko at sto vės, la bai pa de
da, kai klien tai pa mirš ta pa siim
ti ban ko ma to iš duo tus pi ni gus ar 
mo kė ji mo kor te les, pa de da nu
sta ty ti juos pa si sa vi nu sius as me
nis. „Nau do da ma sis ka me ro mis 
ban kas ga li dar efek ty viau iš tir
ti konk re čius at ve jus ir iš spręs
ti klien to pro ble mas“, – aiš ki no 
J.Juodž ba ly tė.

Fil muo ja vei dus
„Pen kių kon ti nen tų“ įmo nių gru
pės bend ro vės BS2, už sii man čios 
ir ban ko ma tams skir tos pro gra
mi nės bei tech ni nės įran gos par
da vi mu ir prie žiū ra, tech ni nės 

prie žiū ros va do vas An dže jus Zak
ries kis tei gė, jog su ban ku „Swed
bank“ jie ne dir ba, ta čiau pa ti ki no, 
kad ki ti ban kai ste bė ji mo ka me rų 
slap to se vie to se neį ren gia ir jas 
pa ma ty ti ga li kiek vie nas.

„Pap ras tai fil muo ja mas žmo
gaus vei das, yra ban ko ma tų, ku
riuo se ka me ra nu kreip ta į an gą, 
kur iš duo da mi pi ni gai“, – sa
kė jis. Nors vil nie čiai jau su si do
mė jo „Swed bank“ ban ko ma tuo se 
keis tai įreng to mis vaiz do ka me
ro mis, pa sak Var to to jų tei sių ap
sau gos tar ny bos Eko no mi nių in
te re sų de par ta men to di rek to riaus 
Ma riaus Ma čiuls kio, dėl gal būt 
pa žeis tų sa vo tei sių į tar ny bą dar 
ne si krei pė.

„Ne sa me ga vę nė vie no skun do 
dėl ban ko ma tuo se įreng tų ka me
rų“, – sa kė jis.

Skun dų dėl ki to kių pa žei di mų 
tar ny ba su lau kia po ke lis per mė
ne sį. Daž niau siai skun džia ma si 
dėl pa vog tų kor te lių pa nau do ji
mo, nors PIN ko dą ži no jo tik jos 
sa vi nin kas, ir ne tei sė tai nu skai
čiuo tų mo kes čių.

Sla pu kai: � kameraįrengtatiesiaiviršbankomatoPINkodoįvedimoklaviatūros,ojąpamatytigalimatik
pasilenkus.  EvaldoButkevičiausnuotr.

„Swed bank“ fil muo ja 
dėl sau gu mo?
Dien raš čio skai ty to jams ki lo įta ri mas, jog ban ko „Swed bank“ 
ban ko ma tuo se įreng tos vaiz do ka me ros ga li fil muo ti juo be si
nau do jan čių as me nų PIN ko dus. 
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Ki je vas taps bas tio nu
Eis mas be veik su sto jęs, ant sto
gų po zi ci jas užė mė snai pe riai, o 
gat vė se pa tru liuo ja su stip rin tos 
mi li ci jos pa jė gos ir ci vi lių dra bu
žiais vil kin tys pa rei gū nai. Taip 
šian dien at ro do Ki je vas, kur 10 
val. Aukš čiau sio jo je Ra do je tu rės 
pri siek ti nau jas Uk rai nos pre zi
den tas V.Ja nu ko vy čius.

Ki je vo gy ven to jai pa tirs daug 
ne pa to gu mų, nes į iš kil mes su
va žiuos maž daug 100 de le ga ci jų 
iš už sie nio. Tarp aukš tų sve čių – 
ES įga lio ti nė už sie nio rei ka lams 
ir sau gu mo po li ti kai Cat he ri ne 
Ash ton, Bal ta ru si jos pre zi den tas 
Aliak sand ras Lu ka šen ka ir ki tų 
ša lių va do vai, įskai tant Lie tu vos 
Pre zi den tę Da lią Gry baus kai tę.

Pa sak ša lies va do vės, Uk rai na 
yra svar bi Lie tu vos ir ES par t
ne rė, ir Lie tu va yra pa si ren gu si 
to liau pa dė ti Uk rai nai in teg ruo tis 
į Eu ro pą, jei gu Ki je vas pa ts to pa
gei daus.

Dvi ko va: � premjerėJ.Tymošenko,kaišiodamapagaliusįratus,trukdysprezidentuiV.Janukovyčiuivykdytisavorinkimųpažadus.  AFPnuotr.

Ukrainoje pakvipo nau ju ka ru
Nau ja sis Uk rai nos pre zi den tas Vik to ras 
Ja nu ko vy čius šian dien duos prie sai ką 
ir priims gau sy bę svei ki ni mų iš už sie nio 
ša lių va do vų. Ta čiau gei džia miau sios 
do va nos jis su lauks dar ne grei tai.

„Praė ju sį lapk ri tį Uk rai no je su
si ti kau su vi sais kan di da tais į pre
zi den to po stą. Lie tu va ger bia Uk
rai nos pi lie čių pa si rin ki mą ir yra 
pa si ren gu si to liau plė to ti dvi ša lį 
dia lo gą su Uk rai na, vys ty ti eko
no mi nį ir ener ge ti nį bend ra dar bia
vi mą, tęs ti bend rą dar bą Lie tu vos 
ir Uk rai nos pre zi den tų ta ry bo je“, – 
sa kė D.Gry baus kai tė.

Boi ko tuo s inau gu ra ci ją?
Uk rai nos už sie nio rei ka lų mi nist
ras Pet ro Po ro šen ka tei gė, kad 
į V.Ja nu ko vy čiaus inau gu ra ci ją 
at vyks dau giau sve čių, nei prieš 
pen ke rius me tus bu vo at vy kę pa
svei kin ti Vik to ro Juš čen kos.

Pats pa rei gas pa lie kan tis pre zi
den tas V.Ja nu ko vy čiaus inau gu
ra ci jo je ne da ly vaus. Pre zi den to 
rin ki mus per plau ką pra lai mė
ju si prem je rė Ju li ja Ty mo šen ko 
į kvie ti mą ne rea ga vo iki pa sku
ti nės aki mir kos. Jos san ty kiai su 
nau jai iš rink tu pre zi den tu vir to 

at vi ra konf ron ta ci ja. Šią sa vai tę 
po li ti kė ap kal ti no nau ją jį pre zi
den tą, kad šis net ne pra dė jęs ei ti 
pa rei gų pra dė jo par da vi nė ti Uk
rai nos in te re sus ir ke ti na pri va ti
zuo ti ša lies du jų trans por ta vi mo 
sis te mą.

J.Ty mo šen ko at si sa kė teis me 
gin čy ti rin ki mų re zul ta tus, bet 
pa lik ti mi nist ro pir mi nin ko po sto 
ji ne si ren gia. Pre zi den tas ne ga li 
jos at leis ti, nes tai pa da ry ti tei sę 
tu ri tik par la men tas. O su bur ti 
nau jos koa li ci jos Aukš čiau sio jo je 
Ra do je V.Ja nu ko vy čiaus Re gio nų 
par ti jai kol kas ne pa vyks ta.

Nau ja sis pre zi den tas svars to tris 
kan di da tū ras į prem je ro po stą: 
tre čia vie tą pre zi den to rin ki muo se 
užė mu sio Ser hi jaus Ti hip kos, bu
vu sio Aukš čiau sio sios Ra dos pir
mi nin ko Ar se ni jaus Ja ce niu ko ir 
bu vu sio fi nan sų mi nist ro bei Re
gio nų par ti jos pir mi nin ko pa va
duo to jo Ny ko lo Aza ro vo.

Kol du aukš čiau
sius po stus užims  
prie ši nin kai, po li ti
ka bus pa ra ly žiuo ta, 
ir jo kių spren di mų 
priim ti ne pa vyks.

Teisiama 
sa dis tų 
šei my na
Di džio jo je Bri ta ni jo je tei sia ma 
šei ma, dau ge lį me tų ver gi jo je 
lai kiu si ir kan ki nu si jau nuo lį Mi
chae lą Gil ber tą, ku rio kū nas be 
gal vos praė ju siais me tais bu vo 
ras tas eže re.

Pag rin di nis įta ria ma sis 27 me tų 
Ja me sas Wat tas su au ka su si pa
ži no vai kų na muo se, kai jiems 
bu vo po 15 me tų, ir po ku rio lai ko 
Wat tai pa kvie tė M.Gil ber tą gy
ven ti su jais Lu to ne. Paaug lys nė 
neį ta rė, kad ge ra da riais ap si me tę 
žmo nės ke ti na pa si sa vin ti jo pa
šal pą.

Wat tų na muo se M.Gil ber tas iš
gy ve no tik rą pra ga rą.

„Jis bu vo kan ki na mas tie siog 
dėl pra mo gos, – teis me šią sa vai tę 
pa sa ko jo kal tin to jas Stuar tas 
Trim me ris. – Jį de gi no, mu šė. 
Ant kū no, iš trauk to iš eže ro, vis 
dar bu vo pneu ma ti nio gink lo 
šra tų žy mių.“

Be to, M.Gil ber tas bu vo ver
čia mas gu lė ti ant grin dų, o kan
kin to jai šo ki nė jo jam ant pil vo 
abiem ko jo mis. Jie mė ty da vo į 
au ką bi liar do ka muo liu kus, muš
da vo plak tu ku, de gi no plau kus, 
ver tė ger ti sa vo šla pi mą. Mie go ti 
jau nuo liui daž nai tek da vo ant 
grin dų, pri ra kin tam ant ran kiais 
prie lo vos.

Vie nos iš kan kin to jų die no raš
ty je pa rei gū nai ra do pa sa ko ji mą 
apie „žai di mą“, ku rį žais da mi 
da ly viai mo ka po 5 sva rus ster
lin gų už tai, kad pliaukš te lė tų 
M.Gil ber tui, ir po 25 – už smū gį 
į gal vą.

Kan kin tam jau nuo liui tris 
kar tus bu vo pa vy kę pa bėg ti, bet 
Wat tai jį ras da vo ir par si vež da vo 
na mo.

Praė ju sių me tų sau sio 22 d. 
M.Gil ber to kū nas bu vo ras tas 
eže re Bed ford šy ro gra fys tė je. 
Jis bu vo taip su bjau ro tas, kad 
eks per tai ne su ge bė jo nu sta ty ti 
tiks lios mir ties prie žas ties. Jau
nuo liui bu vo nu pjau ta gal va ir 
ga lū nės, tris kar tus smog ta pei liu 
į pil vą.

Dėl kan ki ni mų ir žmog žu dys tės 
tei sia mi J.Wat tas, jo mer gi na, 
bro liai, se suo, tė vas, mo ti na ir 
dar vie na 21 me tų mer gi na Ni
cho la Ro berts.

„The Ti mes“, „The Mir ror“ inf.

Vals ty bė bus pa ra ly žiuo ta
Po li to lo gai pro gno zuo ja, esą kol du 
aukš čiau sius ša lies po stus užims 
nuo žmūs prie ši nin kai, Uk rai nos 
po li ti ka bus pa ra ly žiuo ta, ir jo kių 
spren di mų priim ti ne pa vyks. O jų 
rei kia itin sku biai. Šių me tų vals
ty bės biu dže tas iki šiol ne pat vir
tin tas, o Tarp tau ti nis va liu tos fon
das del sia iš duo ti pa sku ti nę 16,4 
mlrd. do le rių pa sko los da lį.

Kuo baig sis pre zi den to ir prem
je rės prieš prie ša, lie ka tik spė lio ti. 
Po li ti nės ba ta li jos Aukš čiau sio
jo je Ra do je ga li baig tis išanks ti
niais par la men to rin ki mais, bet 
jie tap tų di de le naš ta eko no mi nės 
kri zės pri slėg tai vals ty bei.

Pir mas vi zi tas – į Briu se lį
Žai biš kų spren di mų iš kar to po 
inau gu ra ci jos V.Ja nu ko vy čius 
im tis ne si ruo šia. Po iš kil min gų 
ren gi nių šian dien va ka re jis sku
bės į gim tą jį Do nec ką ste bė ti Eu
ro pos fut bo lo ly gos var žy bų tarp 
Do nec ko „Šach tar“ ir Lon do no 
„Ful ham“ ko man dų.

Pir mo jo ofi cia laus už sie nio vi
zi to nau ja sis pre zi den tas ki tą sa
vai tę vyks į Briu se lį, kur ban dys 
pa de monst ruo ti sa vo ryž tą stip
rin ti ry šius su Eu ro pa. Jis taip pat 
ga vo Ru si jos va do vo Dmit ri jaus 
Med ve de vo kvie ti mą ko vo pra
džio je ap si lan ky ti Mask vo je.

BBC, „Se god nia“, „Uk rains ka ja Prav da“ inf.
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Min dau gas Au gus tis
m.augustis@diena.lt

Grį žo ge rai pa si dar ba vęs
Re kor di nę 198 vie tą pa sau li nia me 
ATP rei tin ge šiuo me tu uži man
tis ge riau sias Lie tu vos te ni si nin
kas Ri čar das Be ran kis par vy ko į 
gim tą jį Vil nių, kur ki tą sa vai tę 
stos į ko vą su Di džio sios Bri ta ni
jos at sto vais.

R.Be ran kis bus tar si Lie tu vos 
rink ti nės aš me nys, ku riais ti ki ma
si pra si skverb ti pro bri tų ko man
dą ir ant rus me tus iš ei lės pa tek
ti į De vi so tau rės Europos/Afrikos 
zo nos II gru pės ant rą jį eta pą.

Į Lie tu vą R.Be ran kis grį žo ant 
bal to žir go – pa sta ruo ju me tu 
pui kiais re zul ta tais džiu gi nan tis 
te ni si nin kas ne nus to ja ge rin ti sa
vo po zi ci jų ATP rei tin ge ir už sie
ny je trau kia vis di des nį ži niask
lai dos dė me sį.

„Bu vo in ter viu, ne pa neig siu“, 
– šyp te lė jo ma ža kal bis Lie tu vos 
te ni so ly de ris.

At si vė rė nau jos ga li my bės
Tie sa, praė ju sį sa vait ga lį R.Be
ran kį vėl pri stab dė svei ka tos 
pro ble mos, su ga di nu sios di džią
ją da lį praė ju sio se zo no – su si žei
dęs lie tu vis bu vo pri vers tas pa si
trauk ti iš tur ny ro JAV. Ta čiau pa ts 
tre ne rio Re mi gi jaus Bal že ko auk
lė ti nis tvir ti no, kad pa tir ta trau
ma – smulk mė.

„Nu ga rą šiek tiek skau da, bet 
per šią sa vai tę viskas jau turėtų 
būti gerai ir ma čui su bri tais bū
siu vi siš kai pa si ren gęs“, – sa kė 
R.Be ran kis.

– Šie met star tuo ja te aukš tes
nio rei tin go tur ny ruo se nei 
anks čiau. Var žy bų krū vis pa
di dė jo? – dien raš tis pa klau sė te
ni si nin ko.
– Praė ju siais me tais bu vo pla
nuo ja mas pa na šus tur ny rų skai
čius, bet tai li ga su truk dy da vo, 
tai dar kas nors, ir pla nų ne pa
vy ko rea li zuo ti. Ti kė ki mės, šie
met jo kių truk dy mų ne bus. Už
ko pęs iki ant ro jo rei tin go šim
tu ko tu riu ga li my bę da ly vau ti 
aukš tes nio ly gio tur ny ruo se. Pa

vyz džiui, pa te kau į In dian Vel so 
(JAV – red. pa st.) tur ny ro kva li
fi ka ci ją. Tai – vi sai ki to kio ran
go var žy bos.

– Sėk min gas žai di mas pa sta
rai siais mė ne siais įkvė pė pa
si ti kė ji mo sa vi mi?
– Ži no ma, ir la bai. Praė ju siais 
me tais man ne itin se kė si, vi so kios 
bė dos ki bo. Da bar pa vyks ta ga na 
sta bi liai ir tre ni ruo tis, ir rung ty
niau ti. O dar kai se ka si, psi cho lo
gi nė bū se na kei čia si tik į ge ra.

– Jū sų nuo mo ne, per šiuos 
me tus įma no ma pra si muš ti į 
pir mą jį šim tu ką?
– Vis kas įma no ma, bet tai pa ro
dys lai kas. Kuo aukš čiau ky li, tuo 
di des ni ve ria si tar pai tarp te ni si
nin kų rei tin go, ir 20 taš kų ne be
tu ri to kios reikš mės kaip anks
čiau. Ki ta ver tus, kuo so li des
nis tur ny ras, tuo di des nis taš kų 
skai čius ten ka už kiek vie ną per
ga lę. Gal būt žmo nės gal vo ja, kad 
to kia me ly gy je ga li ma daug grei
čiau rink ti taš kus, bet, kai išei
ni žais ti su pir mo šim tu ko ra ke
te, taip tik rai ne beat ro do.

– Ne se niai aikš tė je su si
grū mė te su Is pa ni jos te ni so 
žvaigž de Fer nan do Ver das co. 
Skir tu mą žai džiant su to kio 
ran go te ni si nin ku jau tė te?
– Tik rai, skir tu mas bu vo la bai di
de lis. Ga li ma sa ky ti, kad Ver das co 
lai mė jo tuos taš kus, ku riuos no rė
jo, siun tė ka muo liu ką ten, kur rei
kia, ir nie ko čia ne pa da ry si.

– Žai džiant su to kiais var žo
vais jums to bu lė ti tur būt at si
ve ria nau jos per spek ty vos?
– Ži no ma, grei čiau to bu lė ji žais
da mas su pa jė ges niais, o ne silp
nes niais opo nen tais.

– Ga li te ti kė tis kvie ti mų į li
ku sius tris „Grand Slam“ se
ri jos tur ny rus?
– Užim da mas to kią vie tą rei tin
ge, aš jau pa ten ku į „Grand Slam“ 
tur ny rų kva li fi ka ci ją. Tiks lių pla
nų dar ne ži nau, bet no rė tų si star
tuo ti ge gu žę vyk sian čia me „Ro
land Gar ros“ tur ny re Pa ry žiu je. 
Taip, man ge riau siai se ka si rung
ty niau jant ant sin te ti nės dan gos, 
bet žais da mas ant grun to taip pat 
jau čiuo si ne blo gai.

– Praė ju sių me tų pa bai go je 
bu vo kal ba ma, kad vėl ga li te 
su lauk ti kvie ti mo  tre ni ruo tis 
su Ro ger Fe de re riu. Ne su ta po 
pla nai?
– Da bar jis at si pa lai da vęs, lei
džia lai ką su šei ma, to dėl tur būt 
ne beor ga ni zuo ja to kių tre ni ruo čių 
sto vyk lų kaip anks čiau. Jau se no
kai su Fe de re riu ne bend ra vau – 
mes esa me ge ri pa žįs ta mi, su si ti kę 
vi sa da pa si svei ki na me, ta čiau tik
rai ne skam bi na me vie nas ki tam.

Pri si bi jo dve je tų
Akis ta tos su Di džią ja Bri ta ni ja 
lau kian ti Lie tu vos te ni so rink ti
nė bus jau niau sia ša lies is to ri jo je 
– ke tu rių žai dė jų am žiaus vi dur
kis sie kia vos 17 me tų.

Lie tu vių var žo vai į Vil nių tu rė tų 
at vyk ti sa vai tės pa bai go je. Su te
ni si nin kų kvar te tu lau kia ma gau
sios bri tų de le ga ci jos – tre ne rių, 
Di džio sios Bri ta ni jos te ni so fe de
ra ci jos at sto vų, žai dė jų ar ti mų jų.

„Di džio ji Bri ta ni ja yra pa vo jin gas 
var žo vas. Ko man dos bus apy ly gės. 
Bri tų dve je tas yra daug pa jė ges nis, 
o mū sų stip rio ji pu sė – vie ne tų 
var žy bos“, – tei gė R.Bal že kas.

Bri tų ko man do je ne bus pa jė
giau sio ša lies te ni si nin ko, ket
vir to sios pla ne tos ra ke tės An dy 
Mur ray‘aus.

Lie tu vos ir Di džio sios Bri ta ni
jos ma čas vyks Vi to Ge ru lai čio 
te ni so aka de mi jo je ko vo 5–7 d.

Praė ju siais me tais Lie tu vos 
rink ti nė pir ma ja me Europos/Afri
kos zo nos II gru pės eta pe na muo se 
pra no ko Gru zi ją 3:2, ta čiau ki ta me 
su si ti ki me pra lai mė jo Slo vė ni jai 
0:5 ir pa si trau kė iš var žy bų.

No rė tų si star tuo ti 
ge gu žę vyk sian čia
me „Ro land Gar ros“ 
tur ny re Pa ry žiu je.

Pa žan ga: �� R.Be�ran�kis�pa�sta�ruo�ju�me�tu�ne�nus�to�ja�ge�rin�ti�sa�vo�po�zi
ci�jų�ATP�rei�tin�ge.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

Lietuvis brau sis į 
„Grand Slam“ klu bą

Pir mo ji Lie tu vos 
te ni so ra ke tė Ri
čar das Be ran kis 
šie met nu si tei kęs 
pri si dė ti prie ryš
kiau sių žvaigž džių 
„Grand Slam“ se ri
jos tur ny ruo se.

Star tas: �� V.Ru�mian�ce�vas�pir�mą�sias�Van�ku�ve�rio�olim�pia�dos�var�žy
bas�bai�gė�59�vie�to�je.�������������������������������������������������������������������������������������������������AFP�nuo�tr.

Kalnų sli di nin kas  
tiks lus įvyk dė

Min dau gas Au gus tis,  
Lau ra Čy žiū tė

Vil niaus mies to sa vi val dy bė le
gen di nei VMFD „Žal gi rio“ ko
man dai iš tie sė pa gal bos ran ką 
su 50 li tų.

Tre čia die nį sos ti nės sa vi val dy bė 
nu spren dė tap ti Vil niaus mies
to fut bo lo drau gi jos (VMFD) 
„Žal gi ris“ da li nin ke. Vien bal
siai priim tą ati tin ka mą mies to 
ta ry bos spren di mą po sė dį ste
bė ję „Žal gi rio“ aist ruo liai pa ly
dė jo skan duo tė mis „Olė olė Žal
gi ris!“ ir „Ačiū!“.

Tap ti da li nin ke mies to val
džiai pa siū lė pa čios fut bo lo ko
man dos at sto vai. Sa vi val dy
bė bus de vin to ji praė ju sių me tų 
pra džio je įkur tos VMFD „Žal
gi ris“ da li nin kė. Tie sa, mies tas 
klu bo ka są pa pil dė vi sai neįs pū
din gu pi ni gi niu įna šu – vos 50 
li tų. Ko man dos at sto vų tei gi mu, 
„Žal gi rio“ šio se zo no biu dže tas 
tu rė tų siek ti 2 mln. li tų.

Pak laus tas, kaip klu bas in
ves tuos sa vi val dy bės „fi nan si
nę in jek ci ją“, VMFD „Žal gi rio“ 
di rek to rius Min dau gas Kas pe
rū nas su si juo kė: „Ma nau, ra si
me kur. To kia tei si nė tvar ka nu
ma ty ta mū sų įsta tuo se – nau jo 
da li nin ko pi ni gi nis įna šas yra 50 
litų. Ne ga li bū ti nei dau giau, nei 
ma žiau.“

Vil niaus me ras Vi lius Na vic
kas anks čiau yra tei gęs, kad sa
vi val dy bė ke ti na ieš ko ti ne fi
nan si nių prie mo nių, kaip pa dė ti 
ant ko jų šią žie mą pa ga liau at si
sto ju siam „Žal gi riui“. Esą klu
bui ga lė tų bū ti su teik tos ad mi
nist ra ci nės pa tal pos, trans por to 
pa slau gos, sa vi val dy bė pa dė
tų ko man dai su si tar ti su „Žal
gi rio“ sta dio no ad mi nist ra ci ja 
dėl aikš tės nuo mos.

Ti ki ma si, kad at si dū ru si tarp 
VMFD „Žal gi rio“ da li nin kų sa
vi val dy bė ska tins ki tus rė mė jus 
su teik ti A ly go je šie met ke ti
nan čiai rung ty niau ti eki pai fi
nan si nę pa gal bą.

Miestas „Žal gi rį“  
pa rė mė 50 li tų

Van ku ve rio olim pia do je star
ta vo pa sku ti ny sis Lie tu vos at
sto vas Vi ta li jus Ru mian ce vas. 
Iš kal nų sli di nin ko di de lių ste
buk lų ne lauk ta, ta čiau sa vo 
tiks lus jis įvyk dė. 

Di džio jo sla lo mo rung ty je tre
ne rio Ju ri jaus Šve co vo auk lė ti nis 
V.Ru mian ce vas užė mė 59 vie tą 
tarp 101 da ly vio. 24 me tų vil nie
čio bend ra dvie jų nu si lei di mų re
zul ta tų su ma – 2 min. 56,79 sek. 
Olim pi niu čem pio nu ta pu siam 
švei ca rui Car lui Jan kai V.Ru mian
ce vas nu si lei do 18,96 sek. Pir mą 
kar tą Lie tu vos at sto vas Vist le rio 
olim pi nę kal nų sli di nė ji mo tra są 
įvei kė per 1 min. 27,27 sek. ir užė
mė 68 tar pi nę po zi ci ją.

„Vie ta ir lai ku esu pa ten kin
tas, bet po fi ni šo da bar jau drą
siai sa kau, kad ga lė jau pa spaus ti. 
Ne bu vo nei sun ku, nei su dė tin

ga. Ma to mu mas ge ras. Lai kiau
si la bai stip riai. Ant ruo ju ban
dy mu pa si steng siu ap lenk ti dar 
bent pen kis var žo vus, o pa grin
di nis tiks las – pa tek ti į še šias
de šim tu ką“, – LTOK in ter ne
to sve tai nė ci ta vo V.Ru mian ce vą 
po pir mo jo nu si lei di mo.

Ant ra ja me ra te V.Ru mian ce
vui pa vy ko pasiekti tiks lą. Nors 
jis šį kart bu vo lė tes nis ir fi ni šą 
pa sie kė per 1 min. 29,52 sek., to 
už te ko šok te lė ti de vy nio mis po
zi ci jo mis į prie kį. V.Ru mian ce vas 
taip pat da ly vaus šeš ta die nį vyk
sian čio se sla lo mo var žy bo se.

Olim pi niu di džio jo sla lo mo 
rung ties čem pio nu ta pęs 23 me
tų C.Jan ka (2 min. 37,83 sek.) 
0,39 sek. ap len kė nor ve gą Kje
ti lį Jans ru dą, pel niu sį si dab rą, ir 
0,61 sek. – pa sta ro jo tau tie tį Ak
se lį Lun dą Svin da lą.

VD inf.

Karštas „Žalgirio“ – „Unicaja“ Eurolygos  
rungtynių  reportažas – šiandien 19.45 val.  diena.lt
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Paslaugos
statybos ir remonto

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Eko-
vata, termoputa, polistireno granulėmis. 
Konsultuojame, visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 
68 528.

 528329

Kitos
Nemokamai išvežame ir perdirbame 
visą seną buitinę techniką. Aplinka rū-
pinkitės patogiai – nepalikite pavojingų 
elektronikos atliekų prie konteinerių ar 
pamiškėse. Tel. 1806, www.emp.lt.

 527383

Parduoda
Nekilnojamąjį turtą

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

 526635

Baldus
Parduodami poroloniniai čiužiniai 200× 
80×10 cm. Kaina tik 30 Lt, su užvalkalu 50 
Lt. Tel. 8 652 09 611.

 525775

PerKa
 
1, 2 kambarių butą Justiniškėse, Karoliniškė-
se, Šeškinėje, Žirmūnuose (gali būti su sko-
la). Tel. 246 4833, 8 653 51 529.

 538772

Brangiai ir greitai superkame įvairių markių 
automobilius: tvarkingus, su defektais, dauž-
tus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 677 22 776.

 527124

Superkame įvairių markių automobilius. Tvar-
kingus, važiuojančius, nevažiuojančius, neeks-
plotuojamus bei daužtus. Tel. 8 645 61 877.

 532621

Įvairūs
Teismo informacija

Vilniaus m. 1-ajame apylinkės teisme (Laisvės 
pr.79A, Vilnius) yra iškelta civilinės byla pagal 
ieškovo Zenono Milevskio ieškinį atsakovei Jo-
litai Norkuvienei dėl 4250 Lt skolos, 5 proc. 
metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų pritei-
simo. Šiuo pranešimu yra įteikiamas atsako-
vei ieškinys su priedais. Jeigu atsakovė per 20 
dienų po šio pranešimo paskelbimo dienos 
nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, teis-
mas turi teisę priimti sprendimą už akių.

 540306

Panevėžio miesto apylinkės teisme (Laisvės a. 
17, Panevėžys) nagrinėjama civilinė byla Nr. 
2-1400-828/2010 pagal ieškovo Coface Aus-
tria Kreditversicherung AG, veikiančio per Co-
face Austria Kreditversicherung AG Lietuvos fi-
lialą, ieškinį atsakovui V.Sušinsko individualiai 
įmonei, įm. k. 125304948, reg. Šv. Stepono g. 
16-6, Vilniuje, dėl 15 420,40 Lt skolos, 6 proc. 
metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 
bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo vi-
siško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Per 14 dienų nuo paskelbimo dienos atsakovas 
privalo pateikti teismui raštu atsiliepimą į ieški-
nį, kuriame turi būti nurodyta: ar atsakovas su-
tinka, ar ne su pareikštu ieškiniu; nesutikimo 
motyvai; įrodymai, kuriais grindžia nesutikimo 
motyvus; informacija, ar byla bus vedama per 
advokatą. Jeigu atsakovas be pateisinamos 
priežasties per nustatytą terminą nepateiks 
atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu 
turi teisę priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 
str. 4 d.).

 539817

Pranešame Aistei Pilvelytei-Motiekienei ir 
Algirdui Pilveliui, kad 2010 m. kovo 17 d. 10 
val. Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės teis-
me (Laisvės pr. 79A, Vilnius), 504 salėje, bus 
nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB 
„Senamiesčio ūkis” ieškinį atsakovams Ais-
tei Pilvelytei-Motiekienei ir Algirdui Pilveliui 
dėl skolos už komunalines paslaugas, su-
teiktas adresu Totorių g. 7-7, Vilnius, taip pat 
delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Atsakovai šaukiami dalyvauti teismo posė-
dyje. Atsakovams Aistei Pilvelytei-Motiekie-
nei ir Algirdui Pilveliui be svarbios priežasties 

neatvykus į teismo posėdį, teismas, ieškovui 
prašant, gali priimti sprendimą už akių.

 539625

Pranešame Ričardui Bružui, kad Vilniaus m. 
3-iajame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) iš-
kelta civilinė byla Nr. 2-1141-130/10 pagal ieš-
kovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsa-
kovams Ričardui Bružui, Aksanai Bružienei dėl 
727,86 Lt skolos bei delspinigių priteisimo. 
Per 15 dienų nuo šio pranešimo išspausdini-
mo dienos atsakovas Ričardas Bružas privalo 
raštu pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jei-
gu be pateisinamos priežasties nustatytu ter-
minu atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateiks, 
teismas, ieškovui prašant, turės teisę rašytinio 
proceso tvarka atsakovo atžvilgiu priimti spren-
dimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi 
įteiktais šio pranešimo paskelbimo dieną.

 539543

Pranešame Voldemarui Žarnovskiui, kad Vil-
niaus miesto 3-iajame apylinkės teisme (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. L2-
1923-845/10 pagal ieškovo UAB „Senamiesčio 
ūkis” ieškinį atsakovams Artūrui Žarnovskiui ir 
Voldemarui Žarnovskiui dėl skolos priteisimo. 
Per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo 
spaudoje dienos atsakovai privalo raštu pateik-
ti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisi-
namos priežasties nustatytu terminu atsakovai 
atsiliepimo į ieškinį nepateiks, teismas, ieško-
vui prašant, atsakovų atžvilgiu rašytinio proce-
so tvarka priims sprendimą už akių.

 539618

Pranešame, kad Vilniaus m. 1-ajame apylin-
kės teisme yra priimtas ieškovo UAB „Snoro 
lizingas“, į.k. 124926897, ieškinys atsakovui 
Andriui Jevstignejevui dėl 569,52 Lt likusių 
mokėjimų, 518,70 Lt delspinigių, 5 proc. meti-
nių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos 
iškėlimo teisme, t. y. 2010 01 04, iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimo-
si išlaidų priteisimo. Atsakovui Andriui Jevsti-
gnejevui yra įteikiamas ieškinio nuorašas, 
ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuo-
rašai bei teismo pranešimas apie atsiliepi-
mo į ieškinį pateikimą ir informuojama, kad 
atsakovui be pateisinamos priežasties per 14 
dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje 
dienos nepateikus atsiliepimo, teismas gali 
priimti sprendimą už akių.

 540117

Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų sky-
riuje (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) 2010 m. 
kovo 22 d. 10.15 val. apeliacine tvarka bus na-
grinėjami ieškovo UAB „General Financing“ 
apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto 1-ojo 
apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. 
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-305-492/10 
pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieški-
nį atsakovui Maksim Miteštet dėl skolos pri-
teisimo. Bylą nagrinės teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Virginijos Volskienės (kolegijos 
pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės, 
Petro Jaržemskio. Dalyvaujantys byloje asme-
nys kviečiami į teismo posėdį, tačiau jų neat-
vykimas nekliudo nagrinėti bylą.

 539641

Vilniaus m. 1-ajame apyl. teisme (Laisvės pr. 
79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieš-
kovo UAB „General Financing“ ieškinį atsako-
vei Laurai Žukauskaitei dėl 24 841,80 Lt skolos, 
9909,09 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūka-
nų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų atlygini-
mo. Jei atsakovė per 20 dienų po šio pranešimo 
paskelbimo dienos nepateiks teismui atsiliepi-
mo į ieškinį be pateisinamos priežasties, teis-
mas turės teisę priimti sprendimą už akių.

 539640

Vilniaus m. 1-ajame apyl. teisme (Laisvės pr. 
79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal 
ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį at-
sakovui Gintarui Memiui dėl 906 Lt skolos, 
2304,96 Lt delspinigių, 5 proc. metinių pa-
lūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo 
pranešimu yra įteikiamas atsakovui ieškinys 
su priedais. Jeigu atsakovas per 20 dienų po 
šio pranešimo paskelbimo dienos nepateiks 
teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas turi tei-
sę priimti sprendimą už akių.

 539638

Vilniaus m. 1-ajame apyl. teisme (Laisvės pr. 
79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieš-
kovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui 
Viktorui Naimovičiui dėl 754 Lt skolos, 880,70 
Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų pritei-
simo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Jei at-
sakovas per 20 dienų po šio pranešimo paskel-
bimo dienos nepateiks teismui atsiliepimo į 
ieškinį be pateisinamos priežasties, teismas tu-
rės teisę priimti sprendimą už akių.

 539639

Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme (412 salė, 
Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla pa-
gal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį 
atsakovei UAB „Raivalda“ dėl skolos priteisimo. 
Atsakovė per 14 dienų privalo pateikti teismui 
atsiliepimą į ieškinį. Negavus atsiliepimo, teis-
mas turi teisę priimti sprendimą už akių.

 535964

Vilniaus m. 4-asis apylinkės teismas (S.Batoro 
g. 41, Vilnius, 304 kab.) nagrinėja civilinę bylą 
pagal UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui Vla-
dimirui Ušakovui dėl 281,86 Lt skolos, 5 proc. 
metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 
bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spren-
dimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų 
priteisimo. Informuojame, kad atsakovas pri-
valo per 30 dienų nuo šio skelbimo išspaus-
dinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškinį. Jeigu atsakovas be pateisinamos prie-
žasties per nustatytą terminą nepateiks atsi-
liepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieš-
kovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

 540122

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme (Lais-
vės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal 
ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei 
V.Šaparnytei dėl 749,16 Lt skolos, 530 Lt delspi-
nigių, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi iš-
laidų priteisimo. Šiuo pranešimu yra įteikiamas 
atsakovei ieškinys su priedais. Jeigu atsakovė 
per 20 dienų po šio pranešimo paskelbimo die-
nos nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, teis-
mas turi teisę priimti sprendimą už akių.

 540031

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme iškel-
ta civilinė byla Nr. 2-869-803/2010 pagal ieško-
vo UAB „Vilniaus energija” ieškinį atsakovams 
Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respubli-
kai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės, dėl įsiskolinimo už šildymą priteisimo, 
tretysis asmuo Nina Žukova. Tretysis asmuo 
Nina Žukova turi teisę per 14 dienų terminą, 
skaičiuojamą nuo šio pranešimo paskelbimo 
dienos, pateikti Vilniaus miesto 1-ajam apylin-
kės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius) atsiliepi-
mą į pareikštus patikslintus reikalavimus. Teis-
mo posėdis skiriamas 2010 m. kovo 16 d. 15 val. 

(Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, Lais-
vės pr. 79A, Vilnius, 114 posėdžių salė). Trečiojo 
asmens Ninos Žukovos neatvykimo į teismo po-
sėdį pasekmės numatytos CPK 247 straipsnyje.

 540372

Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla 
Nr. 2-1885-294/2010 pagal ieškovo UAB 
„Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui Aleksan-
dr German dėl 1429,80 Lt likusių mokėjimų, 
667 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių pa-
lūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškė-
limo teisme dienos iki visiško teismo spren-
dimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidų 
priteisimo. Atsakovas Aleksandr German turi 
teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teis-
me bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo 
paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieš-
kinį, atitinkantį procesiniam dokumentui ke-
liamus reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 
d.). Nustatytu terminu atsiliepimo nepatei-
kus, teismas gali priimti sprendimą už akių. 
Laikoma, kad ieškinys Aleksandr German 
įteiktas šio pranešimo paskelbimo dieną.

 540035

Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme 
(Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla 
Nr. 2-1900-294/2010 pagal ieškovo UAB „BTA 
draudimas” atsakovui Gintautui Makniui dėl 
žalos atlyginimo (990 Lt), palūkanų ir bylinė-
jimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas turi teisę 
susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei 
privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskel-
bimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, ati-
tinkantį procesiniam dokumentui keliamus 
reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 d.). Nu-
statytu terminu atsiliepimo nepateikus, teis-
mas gali priimti sprendimą už akių. Laiko-
ma, kad ieškinys atsakovui Gintautui Makniui 
įteiktas šio pranešimo paskelbimo dieną.

 540262

Vilniaus miesto 4-ajame apylinkės teisme 
yra iškelta civilinė byla Nr. 2-413-808/2010 
pagal ieškovo AB bankas SNORAS ieškinį dėl 
364,39 Lt skolos, 91,68 Lt delspinigių ir 6 
proc. metinių palūkanų nuo kreipimosi į teis-
mą dienos iki teismo sprendimo visiško įvyk-
dymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo at-
sakovei Tatjanai Bernasovskajai. Atsakovei 
apie procesinių dokumentų įteikimą skel-
biama viešai. Atsakovės pareiga per teismo 
nustatytą 30 dienų terminą nuo skelbimo 
išspausdinimo dienos pateikti atsiliepimą į 
ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams doku-
mentams keliamus reikalavimus. Jeigu atsa-
kovė be pateisinamos priežasties per nusta-
tytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį, 
teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

 540026

Pamesta
Dingusį Arvydo Leitos IĮ „Arminga” (į.k. 
2252956) registracijos pažymėjimą ir spau-
dą laikyti negaliojančiais.

 540080

Kita
Informacija apie teritorijų planavimą prade-
dama rengti 288 ha teritorijos tarp Juodojo 
kelio ir Minsko pl. Detaliojo plano dalies – 67 
ha kvartalo detaliojo plano konceptualioji da-
lis. Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savival-
dybės administracijos direktoriaus 2007-10-12 
Įsakymas Nr. 30-1893 „Dėl pavedimo orga-
nizuoti teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko 
pl. detaliojo plano rengimą“, 2010-02-12 Tri-
šalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis 
Nr. A70-7(3.1.36-MP). Planavimo tikslas: 67 ha 
kvartalo konceptualiosos dalies sprendinių pa-
rengimas tolimesniam planuojamos teitorijos 
dalių (žemės sklypų ar jų grupių) detaliųjų pla-
nų rengimui. Detaliojo plano konceptualioji 
dalis nustato planuojamos teritorijos naudoji-
mo ir apsaugos svarbiausias kryptis, tvarkymo, 
erdvinės plėtros prioritetus, susisiekimo ir inži-
nerinės infrastruktūros poreikius. Detaliojo pla-
no konceptualiosios dalies rengimo organiza-
torius Vilniaus m. savivaldybės administracijos 
Miesto plėtros departamentas (Konstitucijos 
pr. 3, Vilnius). Detaliojo plano konceptualiosios 
dalies rengėjas UAB „Baltic Conctruction De-
velopment Group“ (Vivulskio 6/8, Vilnius). In-
formacija teikiama tel. +370 616 43215, +370 
659 18613.Planavimo pasiūlymų teikimo tvar-
ka: planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikia-
mi rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu.
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Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – Institutas) kviečia pa-
teikti paraiškas Ekstremalių situacijų pastato patalpų, esančių Vilniaus rajono savivaldybėje, Ne-
menčinėje, A. Mickevičiaus g. 107A, turto nuomos konkursui. Nuomojamų patalpų in-
deksai nuo 1-8 iki 1-14, bendras patalpų plotas 45,13 kv. m.

Pradinis nuompinigių dydis 130 Lt (vienas šimtas trisdešimt litų). 
Nuomos sutarties trukmė – 10 metų. 
Norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau vadinama – konkurso dalyviai arba jų įgalioti 

atstovai) iki 2010 m. kovo 1 d. 10 val. privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta 
turto, kurio nuomos konkursas yra skelbiamas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuo-
roda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodoma konkurso daly-
vio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, 
juridinio asmens filialo, EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar fi-
lialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje) pavadinimas ir kodas, adresas (bu-
veinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, ban-
ko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Instituto sąskaitą Nr. 
LT364010042400050073 AB DnB NORD bankas, banko kodas 70440 sumokėjo pradinį įnašą, ly-
gų 3 mėnesių pradinių nuompinigių dydžiui. Siūlomas konkretus mėnesinis nuompinigių dydis.

Paraiškas pateikti adresu: J.Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius, 200 kab. Turto nuomos kon-
kurso laikinajai komisijai. Tel. pasiteirauti (8 5) 278 0491.

Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuomos kainą. 
Konkurso vokai atplėšiami 2010 m. kovo 1 d. 10 val. Instituto Konferencijų salėje, 203 kab.

Vadovaujantis 2008-12-10 sutartimi Nr. 245-08 dėl detaliojo teritorijų planavimo ir organizato-
riaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui pradėtas rengti detalusis 
planas žemės sklype, skl. kad. Nr. 4142/0300:233, Vilniaus r. sav., Grigaičių k. Šatrininkų sen. 

Vadovaujantis aukščiau minėta sutartimi ir planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo do-
kumentams rengti pranešame, kad parengtas 0,2258 ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Grigai-
čių k. Šatrininkų sen. skl. kad. Nr. 4142/0300:233 detalusis planas. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalyti že-
mės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą. Esama že-
mės paskirtis – kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 

Planavimo organizatorius – Dainius Šileikis, Virginija Šileikienė, gyv. Švarioji g.15, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB „Inekstra“, Aušros Vartų 17-9, Vilnius. Susipažinti su parengtu deta-

liuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2010-02-25 iki 2010-03-26, UAB „Inekstra“ patalpose 
Aušros Vartų 17-9, Vilniuje ir Šatrininkų seniūnijoje. Dėl pasiūlymų ir informacijos kreiptis tel.  
8 656 70 549, (8 5) 212 2668. 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2010-02-25 iki 2010-03-26 UAB „Inekstra“ Aušros Vartų 
17-9, Vilniuje ir Šatrininkų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas vyks 2010-03-26, 15 val., UAB 
„Inekstra“ patalpose Aušros Vartų 17-9, Vilniuje Pasiūlymai dėl visų parengtų teritorijų planavi-
mo dokumentų planavimo organizatoriui arba rengėjui teikiami raštu per visą dokumentų ren-
gimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakoma 
raštu. Atsakymas gali būti apskųstas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei te-
ritorijų planavimo ir statybos inspekcijai Vitebsko g. 19, Vilnius per mėnesį nuo jo gavimo die-
nos. Tel. 865670549, e. paštas lina@inekstra.lt.

Kelionių organizatorius  

SLIDINĖJIMO KELIONĖS:
Italija (Sela ronda, Kronplacas) –  
autobusu/lėktuvu – nuo 1250 Lt.
Naujiena! Italija–Šveicarija–Prancū-
zija autobusu 03 05/lėktuvu kiekvie-
ną šeštadienį – nuo 1250 Lt  
Naujiena! Austrija–Šveicarija (Išglas, 
San Antonas) – 02 26 nuo 1650 Lt  
Naujiena! Austrija (Zilertalio slėnis, 
Zell am See, Kaprun) penktadie-
niais – 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 

Slidinėjimas Slovakijos Tatruose  
(5 d.), tradicinis slidinėjimo sezono 
uždarymas 03 26 – nuo 590 Lt

PuIKūS PaSIūLyMaI gruPĖMS!
gėlių paradas 04 21 – nuo 1199 Lt – 15 % 
Ispanija–Portugalija–Marokas 03 
13; 05 08; 09 25 – 3190 Lt – 10 %
Velykos Italijoje 03 31 – 1739 Lt – 10 %
Eurodisneilendas–Heidės parkas 03 
26 – 969 Lt

EgZOTINĖS KELIONĖS:     
Tailandas, Tailandas–Kambodža  
02 28; 03 03, 19 nuo 3245 Lt
Šri Lanka – nuo 4790 Lt  
Meksika 02 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

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

Vasaros kelionės 2010 katalogai jau 
visuose GRŪDOS biuruose! Išanksti-
nis pirkimo akcija vasaros kelionėms 
autobusu – 15%, lėktuvu – 35%.

Poilsis Egipte, Kanarų salose, Tailan-
de, Šri Lankoje, Meksikoje. Garantuo-
ti išvykimai net 2 asm:
Šri Lanka 2010 03 04, 14
Meksika 2010 02 28; 03 06, 14, 16
Tailandas 2010 03 09, 23
Tailandas–Kambodža 2010 03 03, 19
Izraelis 2010 04 20; 05 22 
Izraelis–Jordanija 2010 04 21, vado-
vė N.Lūžienė
Iranas 2010 05 16, vadovė N.Lūžienė
Kinija, „Expo 2010“ 2010 04 29; 05 
18 (net 4 programos)
Sicilija–Malta 2010 04 02, 24; 05 15
Italija 2010 04 01, 24; 05 15, 22
Olimpinė graikija 2010 04 02, 24;  
05 15
Didžioji Turkija 2010 04 02, 24; 05 15

Ispanija–Portugalija–Marokas 2010 
04 02, 24; 05 14
gėlių paradas Olandijoje 2010 04 21
Pavasario atostogų kelionės mokslei-
viams. Edukacinės išvykos pedago-
gams. 

Slidinėjimas Italijoje, austrijoje, 
Slovakijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, 
Prancūzijoje. Garantuoti išvykimai 
autobusu:
Slidinėjimo safaris austrijoje 2010 
02 26; 03 05, 12
Italija. Dolomitų safaris  2010 03 05, 26
Italija. Livigno 2010 03 05, 12, 19, 26
Italija. Val di Fiemme  2010 03 05
Italija/Šveicarija 03 26
Šveicarija. Jungfrau regionas  2010 
03 06
Žemieji Tatrai 2010 02 27, 03 06, 14, 
20, 27 – uždarymas (5 ir 8 d.)
Autobusų nuoma,  
kelionės kolektyvams.

Karščiausi Kelionių pasiūlymai
Kelionių organizatorius  

www.starexpress.lt

Vasario 27 d. Egiptas, Hurgada (7 n.):
La PErLa 2*/ pusr. ir vakarienė –  
nuo 1103 Lt/asm.
TaI HEIgHTS MaKaDI Bay  4*/ pusr. 
ir vakarienė – nuo 1508 Lt/asm.
SErENITy MaKaDI 5*/ viskas įsk. – 
nuo 2045 Lt/asm.

Vasario 28 d. Egiptas, Šarm El Šei-
chas (7 n.):
aMar SINa 3*/ pusr. ir vakarienė – 
nuo 1095 Lt/asm.
COraL BEaCH rOTaNa  4*/ viskas 
įsk. – nuo 1700 Lt/asm.
aMPHOraS 5*/ viskas įsk. – nuo 
1974 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

TIK ŠIĄ savaitę lyja NuOLaIDOMIS!
20% nuolaidos keltų bilietams:
Klaipėda–Kylis
Klaipėda–Karlshamnas
Klaipėda–Zasnicas

Iki 30% nuolaidos vasaros sezono ke-
lionėms: Turkija, Graikija, Ispanija, 
Egiptas, Tunisas, Portugalija.

Kodėl verta pirkti vasaros keliones iš 
anksto?

Kelionių organizatoriai garantuo-•	
ja, kad jei iki Jūsų išvykimo bus 
siūloma mažesnė kaina, Jums 
grąžins skirtumą!
Tik pirkdami iš anksto turėsite gali-•	
mybę rinktis iš daugybės viešbučių! 
Užsisakę kelionę iš anksto, datą •	
galėsite keisti nemokamai.  

Laukiame Jūsų „Krantas Travel“ biure!
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„Vilniaus diena“ rekomenduoja

ketvirtadienis, vasario 25, 2010

Taikomosiosdailėsmuzieju
ješiandien17val.rengiamas
vakaras„DedikacijaJustinui
Marcinkevičiui“.Vakaredaly
vausJ.Marcinkevičius(nuo
tr.),profesorėViktorijaDau
jotytė.Eilesskaitysaktorius
PetrasVenslovas,poetožo
džiaissukurtasbaladesatliks
solistėGiedrėJuknevičiūtė.

Poezijos
vakaras

Šiandien19.40val.TV3laida
skaičiuosdidžiausiusLietu
vosnešouverslogarbėtroš
kas.JolantaUspaskich,Vladi
mirasRomanovas,IrenaMa
tijošaitienė,LaimaPaksienė,
JolantaPaulauskienė–tai
tikkeletas,kurieneturėdami
ypatingųtalentųpanoroliptiį
sceną,antparketoarledo.

„Nuodėmių
dešimtukas“

Šiandien20val.klube
„Tamsta“„Kinopavasarisgy
vai“įviršųiškelsdupirštusir
skelbstaiką!Pacifistiniame
muzikosirkinoseanse–do
kumentinisfilmas„Jungtinės
AmerikosValstijospriešDžo
nąLenoną“(2007m.).Mu
zikinevakarodalimirūpinsis
RafailasKarpissugrupe.

PacifistiNis
kiNoseaNsas

Parodos
LIETUVos TEaTro, MUZIKos 
Ir KINo MUZIEJUs

Vilniaus g. 41

Kino plakatisto, grafiko V.Drėgvos auto-
rinių kino filmų plakatų paroda „Kinas 
plakate ir afišoje“.
„Lietuvos kinas. 1909–2009“.

LIETUVos NaCIoNaLINĖs 
UNEsCo KoMIsIJos 
ParodŲ saLĖ

Šv. Jono g. 11

Plakatų paroda „Raidės iš miesto –  
žodžiai į miestą“.

sENaMIEsČIo MENININKŲ 
GaLErIJa-dIrBTUVĖ

Totorių g. 22/4

„Keturi elementai“. Parodoje dalyvauja: 
Š.Bartašiūtė-Kaupienė, M.Grigonytė, 
A.Juškaitė, P.Juška, L.Karaliūtė, D.Kaupas, 
O.Juškienė.

s.VaINIŪNo NaMaI
A.Goštauto g.2–41

A.Vasiliausko paveikslų paroda.

UŽUPIo MENo 
INKUBaTorIUs „GaLEra“

Užupio g. 2

M.Gabrėno debiutinė fotografijų paroda.

6.00  La bas ry tas. 
7.05  Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės. 

Ledo ritulys. Vyrų ketvirtfinalio 
rungtynės. Tiesioginė transliacija. 

9.30  Van ku ve rio žie mos olim pi nės 
žai dy nės. Ak ro ba ti nis sli di nė ji mas. 
Mo te rų šuo lių fi na lai. 

10.45  Klau si mė lis (k). 
11.00  „Fo ru mas“. Tie sio gi nė Lie tu vos ra di jo 

lai da. 
12.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Le do ri tu lys. Vy rų ket virt fi na lio 
rung ty nės. Rusija–Kanada. 

13.45  Tei sė ži no ti (k). 
14.15  Klau si mė lis (k). 
14.30  Te le bim-bam (k). 
15.00  Kul tū rų kryž ke lė. Me no ra. 
15.15  „Gy vū nų gel bė to jai“. 
15.45  Klau si mė lis (k). 
16.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Sli di nė ji mas. 4 × 10 km vy rų es ta fe tė. 
18.15  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.35, 20.50, 22.35 Spor tas. Orai. 
18.45  „Se nis“ (N-7). 
19.55  Gam tos pat ru liai. 
20.25, 22.04 Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
21.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Sli di nė ji mas. 4 × 5 km mo te rų es ta fe tė. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

22.30  Va ka ro ži nios. 
22.45  Anim. f. „Le do ri tu lys“ (Če ki ja, 1978 m.). 
23.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės 

žai dy nės. Šiau rės dvi ko vė. Sli di nė ji mas 
10 km. Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Fan tas tiš kas ket ver tas“. 
7.30  „To mo ir Dže rio nuo ty kiai“ (9) (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  Ka ka du (N-7) (k). 
9.30  FTB (Fak tų ty ri mo biu ras) (N-7) (k). 
10.00  Nuo... Iki... (k). 
10.55  Abi pus sie nos (k). 
11.50  Ba ras „Pas Vio lą“ (k). 
12.25  Ne vie nas ke ly je (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Kal nie tis“ (N-7). 
14.05  „Vai kų „War ner Bros.“ „To mo ir Dže rio 

nuo ty kiai“. 
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. 
19.09  Čiu ku čiu ku trau ki nu ku. 
19.12  Ka ka du (N-7). 
19.40  Va lan da su Rū ta. 
21.00  „Kam ba rių plė ši kai“. Rea ly bės šou (N-7). 
21.30  Dvi ra čio šou. 

22.00  Ži nios. Vers las. Kri mi na lai. Spor tas. Orai. 
22.40  Veiks mo f. „Aeon Flux“ (JAV, 2005 m.) 

(N-7). 
0.40  Svei ka tos ABC (k). 

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“ (9) (N-7). 
10.50  Mu zi ki nė ka ru se lė (k). 
11.50  „Asis ten tai“. Rea ly bės šou (k). 
12.20  3-ias bu tas (N-7) (k). 
13.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
13.35  „Įs pū din ga sis žmo gus vo ras“ (4). 
14.05  „Ha na Mon ta na“. 
14.35  „Ava ta ras“. 
15.05  „Simp so nai“ (N-7). 
15.35  „Nuo dė min go ji“ (3) (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, kri mi na lai. Spor tas. Orai. 
19.10  „Am ži ni jaus mai“ (N-7). 
19.40  Nuo dė mių de šim tu kas (N-7). 
20.30  „Fa rai“ (N-7). 
21.10  „Sve ti mi“ (N-7). 
21.45  TV3 va ka ro ži nios. Spor tas. Orai. 
21.58  „Lo to 6“. Lo te ri ja. 

22.00  „Spec. bū rys“ (N-14). 
23.00  „Kau lai“ (N-14). 
0.00  „De ry bi nin kai“ (N-7). 
0.55  „Suk čiai Ri čiai“ (3) (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 „Lai ko ženk lai“. Dok. lai dų cik las (k). 
9.00 „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

(N-7) (k). 
10.00  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ 

(N-7) (k). 
11.05  „Ne pa aiš ki na mi  

fak tai“ (N-7) (k). 
12.00  Veiks mo ko me di ja „Už kan di nė ant 

ra tų“ (Hon kon gas, Is pa ni ja, 1984 m.) 
(N-7) (k). 

14.00  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“. 
14.30  Mu zi ki nė popie tė. 
15.00  Gi rių ho ri zon tai (k). 
15.35  „Vai duok lių is to ri jos“. 
16.05  „Juo kin giau si žmo nės ir gy vū nai“. 
16.40  „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

(N-7). 
17.45  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“ (N-7). 
18.45  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ (N-7). 
20.00  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
20.20, 0.50 Spor tas. Orai. 

20.25  Akis ta ta su Lie tu va. 
21.00  „Lie tu vos ži nių“ ty ri mas“. Ti ria mo sios 

žur na lis ti kos lai da. 
21.30  Ge ras fil mas. Ro man ti nė dra ma 

„In do ki ni ja“ (Pran cū zi ja, 1992 m.) 
(N-7). 

0.30 Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
1.00  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
2.00–6.00 „Bam ba“ (S). 

6.54  TV par duo tu vė. 
7.10, 13.10 Re por te ris. 
8.00, 11.20 Na ša Ra ša. 
8.30, 15.30 „Te le ta biai“. 
9.00, 17.05 „Mak gai ve ris“. 
10.00, 14.50 TV žai di mas „Šei mų dvi ko va – 

„Ak ro po lio“ tur ny ras“ (k). 
10.50  Svei ka tos ko das. 
11.50, 19.30, 1.00 Lie tu va tie sio giai. 
12.20  Ku li na ri nių ke lio nių lai da „Sko nio 

rei ka las“. 
14.00  „Ekst re ma lus iš ban dy mas“. Išt ver mės 

rea ly bės šou (8). 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Ži nios. Orai. 
16.05  „Šir džiai neį sa ky si“. 
18.20, 21.55 Na ša Ra ša. 
20.10, 23.25 TV žai di mas „Šei mų dvi ko va – 

„Ak ro po lio“ tur ny ras“. 
21.00, 0.05 Re por te ris. Orai. 
22.25  „Ty los zo na“. 

KINas
ForUM CINEMas aKroPoLIs

Ozo g. 25

„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ – Premjera. 
25 d. 12.15, 14.15, 16.45, 19.15, 21.15 val.

 „Numylėtieji kaulai“ – Premjera. 25 d. 
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Blogas policininkas“ – Premjera. 25 d. 
11.45, 14.45, 18, 21 val.
„Nenugalimas“ – Išankstinis seansas.  
25 d. 17.15 val.
„Valentino diena“ – 25 d. 10.30, 13.15, 
16.15, 19, 21.40 val.
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“ – 25 d. 
11, 13.30, 16, 18.15, 20.45 val.
„Vilkolakis“ – 25 d. 15.15, 17.30, 19.40, 
21.50 val.
„Princesė ir Varlius“ – 25 d. 10.15, 12.45, 
15 val.
„Įsikūnijimas“ – 25 d. 11.15, 20 val.
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: 
žaibo vagis“ – 25 d. 14.30 val.
„Alvinas ir burundukai 2“ – 25 d. 10.45, 
13 val.
„Viskas ore“ – 25 d. 17.45 val.
„Linkėjimai iš Paryžiaus“ – 25 d. 20.30 val.

ForUM CINEMas VINGIs
Savanorių pr. 7

„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ – Premjera. 
25 d. 12.30, 14.40, 17.15, 19.30, 21.30 val.
 „Numylėtieji kaulai“ – Premjera. 25 d. 
11.15, 14.50, 18, 21 val.
„Blogas policininkas“ – Premjera. 25 d. 
12.30, 15.15, 18.30, 21.20 val.
„Nenugalimas“ – Išankstinis seansas.  
25 d. 21.10 val.
„Valentino diena“ – 25 d. 11.30, 14.10, 
16.45, 19.20, 22 val.

„Zero 2“ – 25 d. 12.10, 14.30, 17, 19, 
21.40 val.
„Vilkolakis“ – 25 d. 14.10, 16.30, 18.50 val.
„Princesė ir Varlius“ – 25 d. 11.10, 13.20, 
15.30, 17.45 val.
„Įsikūnijimas“ (3D) – 25 d. 11, 15, 20 val.
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: žai-
bo vagis“ – 25 d. 11.20, 13.50, 16.20 val.
„Viskas ore“ – 25 d. 19.10, 21.50 val.
„Popiežė Joana“ – 25 d. 20.15 val.
„Alvinas ir burundukai 2“ – 25 d. 12 val.
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“ – 25 d. 
13, 15.30, 18.15, 20.45 val.
„Tai kur po velnių tie Morganai?“ – 25 d. 
13.15, 18 val.
„Linkėjimai iš Paryžiaus“ – 25 d. 15.45, 
20.30 val.

sKaLVIJa
A.Goštauto g. 2/15

„Tarp sienų“ – 25 d. 17 val., 26 d. 21.10 val.
„Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“ – 25 d. 
19.20 val., 26 d. 17 val.
Ciklas „Mike Leigh subtilumai“
„Vėjavaikė“ – 25 d. 21 val., 26 d. 18.50 val.

PasaKa
Šv. Ignoto g. 4/3

„Išminuotojų būrys“ – 25 d. 17, 21.30 val., 
26 d. 17, 21.30 val.
„Mis Poter“ – 25 d. 17.15 val.
„Vienoje kilpoje“ – 25 d. 19 val.
„Gyvenimas gražus“ – 25 d. 19.20 val., 
26 d. 19.20 val.
„Repriza“ – 25 d. 21 val.
„Rugpjūčio šventė“ – 26 d. 17 val.
„Kuoktelėjęs“ – 26 d. 19 val.
„Naujasis pasaulis“ – 26 d. 20 val.
„Skafandras ir drugelis“ – 26 d. 21 val.

TEaTras
LIETUVos NaCIoNaLINIs 
draMos TEaTras

Gedimino pr. 4

Didžioji salė
Vasario 25, 26 d. 18 val. – D.Wasermano, 
J.Dariono, M.Leigho miuziklas „Žmogus 
iš La Mančos“. Rež. A.Večerskis.

LIETUVos NaCIoNaLINIs 
oPEros Ir BaLETo TEaTras

A.Vienuolio g. 1

Vasario 25 d. 18.30 val. – M.Theodorakio 
„Graikas Zorba“. 2 veiksmų baletas. 
Dirigentas M.Staškus.
Vasario 26 d. 18.30 val. – A.Adamo 
„Žizel“. 2 veiksmų baletas. Dirigentas 
V.Viržonis.

JaUNIMo TEaTras
Arklių g. 5

Didžioji salė
Vasario 25 d. 18 val. – Premjera. A.Anros 
„Bestija žydrom akim“. Rež. G.Makarevičius.
Vasario 26 d. 18 val. – M.McDonagho 
„Pagalvinis“. Rež. J.Varnas.

KEIsTUoLIŲ TEaTras
Laisvės pr. 60

Vasario 26 d. 19 val. – A.Jankevičiaus  
„A. – visai kita“. Rež. A.Jankevičius.

„doMINo“ TEaTras
Savanorių pr. 7

Vasario 25 d. 19 val. – „Kazanova“.  
Rež. S.Uždavinys.
Vasario 26 d. 19 val. – „Vilnius–Dakaras“. 
Rež. K.Smoriginas.

ŪKIo BaNKo TEaTro arENa
Olimpiečių g. 3

Vasario 25 d. 19 val. – OKT. 
W.Shakespeare‘o „Hamletas“.  
Rež. O.Koršunovas.

MENŲ sPaUsTUVĖ
Šiltadaržio g. 6 

Vasario 25 d. 19 val. – M.Valiuko „Trintu-
kas“. Rež. M.Valiukas.
Vasario 26 d. 19, 21 val. – Festivalis 
„Sirenos‘10“. T.Suzuki „Dionisas“.  
Rež. T.Suzuki.

KaBarETas „NEW YorK“
Kalvarijų g. 85

Vasario 25, 26 d. 19 val. – Žmogiškoji 
komedija „Vietų nėra“.

KoNCErTaI
ŠV. KoTrYNos BaŽNYČIa

Vilniaus g. 30

Vasario 25 d. 19 val. – Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro XVI-ojo gimtadienio 
koncertas. Dirigentas D.Katkus.
Vasario 26 d. 19 val. – „Šokis su akmeni-
mis“. Atlikėjai: V.Augustinas (Perkusija), 
Vilniaus miesto savivaldybės choras 
„Jauna muzika“. Dirigentas E.Kaveckas.

KLUBas „TaMsTa“
Subačiaus g. 11A

Vasario 25 d. 20 val. – „Kino pavasaris 
gyvai“ kviečia kiną skanauti su muzika. 
Kino filmas „JAV prieš Džoną Lenoną“. 
Muzika: R.Karpis ir grupė.
Vasario 26 d. 21 val. – Projektas 
„The Sounds of Motown”. Atlikėja 
D.Starinskaitė.

„aULa BLUEs CLUB“
Pilies g. 11

Vasario 25 d. 20 val. – Koncertuoja „Jul 
Acoustic Project“: J.Jačėnaitė (vokalas), 
S.Križinauskas (akustinė gitara).

KLUBas „HoUsE oF MUsIC“
Vienuolio g. 4

Vasario 25 d. 22.30 val. – Oficialus 
„Eurovision Song Contest 2010“ klubas. 
Dainas pristatys III-iojo turo dalyviai. 

VILNIaUs MoKYToJŲ NaMaI
Vilniaus g. 39

Vasario 26 d. 18 val. – „Vienišų vilkų“ 
klubo koncertas.

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

Vasario 26 d. 20 val. – K.Smorigino ir 
O.Dirkovskio koncertas.

TV programa
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Vai da Mil ko va
v.milkova@diena.lt

T.Venc lo vos veik la Va ka ruo se, 
nu kreip ta prieš so vie ti nę sis te
mą, įver tin ta įvai riais Lie tu vos, 
Len ki jos, Veng ri jos ap do va no ji
mais. Ne se niai vie šė jęs Kau ne, 
kur jam bu vo įteik tas sim bo li nis 
To le ran ci jos žmo gaus ap do va no
ji mas, poe tas pri si pa ži no: išė jęs 
į pen si ją, no rė tų įsi kur ti ne to
li Lie tu vos – tam, kad į gim tą ją 
ša lį ga lė tų žvelg ti iš ša lies. Anot 
poe to, taip žiū rint ge riau ma ty ti 
ša lies is to ri nė per spek ty va.

– Jū sų emig ra ci ja iš Lie tu vos 
bu vo pri vers ti nė?
– Ne vi sai. Kai ku rie žmo nės iš 
bu vu sios So vie tų Są jun gos ne no
rė jo iš va žiuo ti, bet bu vo pri vers
ti tai pa da ry ti. Taip iš ša lies bu vo 
iš pra šy tas Alek sand ras Sol že ni cy
nas. Jį įso di no į lėk tu vą ir iš skrai
di no, nes tai bu vo per ne lyg gar sus 
žmo gus, kad jį so din tų į ka lė ji mą. 
Pa na šiai bu vo su Jo si fu Brods kiu. 
To kius žmo nes lai ky ti vals ty bė je 
bu vo blo gas pa vyz dys ki tiems. O 
aš no rė jau iš va žiuo ti.

– Jū sų di si den ti nis mąs ty mas 
so viet me čiu bu vo vi siš kai 
prie šin gas jū sų tė vo – ra šy to
jo, bu vu sio Lie tu vos ra šy to
jų są jun gos pir mi nin ko An ta
no Venc lo vos – įsi ti ki ni mams. 
Konf ik ta vo te su juo?
– Šei mo je bū na konf ik tų, konf
lik tė lių, net jei tė vo ir sū naus pa
žiū ros su tam pa. Tai gi ir mū sų šei
mo je konf ik tų bu vo, bet iš es mės 
su tė vu bu vo me drau gai. Ži no jo
me (ir vi sa Lie tu va ži no jo), kad tė
vas lai ko si vie nos po zi ci jos, o aš – 
ki tos. Be je, ma no tė vas nuo šir
džiai – ne dėl ge res nio gy ve ni mo – 
lai kė si ko mu nis ti nių pa žiū rų. Jis 
tai pa si rin ko dar Sme to nos lai kų 
Lie tu vo je, stu di jų lai kais. Ir kar
tą pa si rin kęs ra di ka lias kai rią sias 
pa žiū ras – o tais lai kais tai nie
ko ge ra ne ža dė jo – jų ne kei tė. O aš 

jau nys tė je bu vau karš tas kom jau
nuo lis. Pas kui ma no, dvi de šimt
me čio, pa žiū ros smar kiai pa si
kei tė. Baig da mas uni ver si te tą jau 
bu vau ga na aiš kus an ti ta ry bi nin
kas. Ir ne tik sie lo je, kaip dau gu
ma Lie tu vos žmo nių. Tas pa žiū ras 
reiš kiau vie šai.

– Kur yra tik rie ji jū sų na mai – 
Ame ri ko je, Len ki jo je ar Lie
tu vo je?
– Kai esu Ame ri ko je, Niu Hei ve ne, 
žmo nai juo kau da mas sa kau, kad 
lai kas va žiuo ti na mo į Lie tu vą, o 
kai pa bū nu po ra mė ne sių Vil niu je, 
daž nai sa kau, kad lai kas va žiuo
ti na mo į Niu Hei ve ną. Tai gi ma no 
na mai ir ten, ir ten. Tu riu ir dau
giau to kių vie tų – Len ki jo je, Juod
kal ni jo je. Tur būt bet ku ria me Eu
ro pos pa kraš ty je jau čiuo si kaip na
mie. Ame ri ko je – ma žiau. Jos kaž
kaip ir ne pa mi lau. Nors ten pa to gu 
dirb ti, leng viau gau ti dar bo ir tas 
dar bas yra ge riau mo ka mas. Man 
Ame ri ka – tik dar bo vie tė.

– Ką šiais lai kais reiš kia bū ti 
lie tu viu?
– Tai reiš kia, kad Lie tu va tau tu ri 
rū pė ti dau giau nei ki tos pa sau lio 
ša lys. Ga li bū ti ru sas, len kas, žy
das, vo kie tis, ki nas, af ri kie tis, gy
ve nan tis ar tik gy ve nęs Lie tu vo je, 
bet šios ša lies rei ka lai tau tu ri bū
ti svar bes ni nei bet ku rio ki to pa
sau lio kraš to. Jei taip yra, esi lie
tu vis – ne siau ra et ni ne, bet pi
lie ti ne pra sme. Pas ta ro ji man ar
ti mes nė. Bū ti lie tu vis ga li bet kur 
pa sau ly je – šiais lai kais yra in ter
ne tas, lėk tu vai, jei tik no ri, su Lie

tu va ga li pa lai ky ti la bai ak ty vų ir 
gy vą ry šį. Kal bė ti apie gry nak rau jį 
lie tu vį juo kin ga, nes Lie tu vo je tiek 
ir tiek krau jo pri mai šy ta. Pa vyz
džiui, per Lie tu vą per si ri to šve dų, 
pran cū zų, vo kie čių, ru sų ir dau
ge lis ki tų ka riuo me nių. Ir kiek vie
na ka riuo me nė pa lik da vo ne tei sė
tų vai kų, kar tais – ga na daug. Va
di na mo jo sve ti mo krau jo Lie tu vo
je yra tiek, kad bū tų kvai la kal bė ti 
apie ko kius nors gry nak rau jus lie
tu vius. Esu tik ras, pa ty ri nė ję kad 
ir di džiau sio tau ti nin ko ge nea lo
gi ją, ras tu me įvai riau sių ki ta tau
čių prie mai šų.

– Vie šė da mas Vil niu je, pa
pras tai už su ka te į „Ne rin gos“ 
res to ra ną. So viet me čiu čia jus 
tik riau siai daž nai bū da vo ga
li ma su tik ti?
– So viet me čiu lan ky da vau si ko
ne kas dien. Ten vi sa da pri si me nu 
ano me to drau gus, ku rių dau ge lio 
jau ne bė ra. Ly giai taip pat Kau ne 
vi sa da lan ky da vau „Tul pę“. De ja, 
se no ji „Tul pė“ iš ny ko, ir man at
ro do, kad Kau nui tai di de lis nuo
sto lis – ji tu rė jo lik ti to kia, kaip 
bu vo anuo met, kaip Vil niu je li ko 
„Ne rin ga“.

– Esa te sau at sa kęs, ar gy ve ni
me yra pra smė, ar gy ve ni mas 
po mir ties tę sis?
– Gy ve ni mo pra smė yra dar bas ir 
šei ma. Ir vie nu, ir ki tu at ve ju man 
pa vy ko. O dėl po mir ti nio gy ve ni
mo – ne su aiš kiai sau į tą klau si
mą at sa kęs, esu ag nos ti kas. Ti kiu 
Die vą, bet dėl po mir ti nio gy ve ni
mo ne su tik ras. Ma ne ra mi na Sok
ra tas, ku ris sa kė: ar ba po mir ties 
kas nors yra, ar ba ten nie ko nė
ra. Jei yra po mir ti nis gy ve ni mas 
ir at pil das, ta da, nie ko la bai blo
ga ne pa da ręs, ga li ne si bai min ti – 
at pil das ne bus la bai sun kus. O jei 
po mir ties nie ko nė ra, tai bus pa
na šu į mie gą be sap nų. „O ar yra 
kas nors ma lo nes nio nei mie gas be 
sap nų?“ – pa sa kė Sok ra tas ir be 
bai mės iš gė rė nuo dų tau rę.

My lė ti Lie tu vą iš to lo

Įvai rus: �� T.Venc�lo�va� ti�ki�na,�kad�de�rin�ti� tar�si�ke�lių�žmo�nių�–�poe�to,�
pub�li�cis�to,�ver�tė�jo�–�gy�ve�ni�mus� jam�kur�kas� įdo�miau,�nei�gy�ven�ti�
vie�no�žmo�gaus�gy�ve�ni�mą.� � To�mo�Ra�gi�nos�nuo�tr.

Poe tas, pub li cis tas, 
ver tė jas, pres ti ži
nio JAV uni ver si te
to pro fe so rius To
mas Venc lo va sa
ko, jog bet ku rio
je Eu ro pos vie to
je jau čia si kaip na
mie. Tik Jung ti nių 
Vals ti jų, kur gy ve
na dau giau kaip 
tris de šimt me čius, 
taip ir ne pa mi lo.

Va di na mo jo sve ti
mo krau jo Lie tu vo
je yra tiek, kad bū tų 
kvai la kal bė ti apie 
ko kius nors gry na
k rau jus lie tu vius.

Gru pės „Vai ras“ sie la Ed mon
das Či vins kas ne su lau kė or ga
nų transp lan ta ci jos. Va kar mu
zi kan tas mi rė Kau no me di ci nos 
uni ver si te to In ten sy vio sios te ra
pi jos kli ni ko je.

Dėl itin sun kios svei ka tos būk lės 
E.Či vins kas Kau no kli ni ko se bu vo 
gy do mas dvi pa sta rą sias sa vai tes. 
Bū tent Kau ne, „Com bo“ mu zi ki
nia me klu be, va kar tu rė jo vyk ti 
pa ra mos E.Či vins kui kon cer tas. 
Po piet drau gui išė jus am žiams, 
kon cer tas bu vo at šauk tas. Klu be 
su si rin ko ar ti mi E.Či vins ko drau
gai ir mu zi kan tai, jie už de gė žva
ku tes bi čiu lio at mi ni mui.

Prieš sa vai tę iš tik tas ko mos, iš 
jos dai ni nin kas taip ir ne be pa
bu do. Praė ju sį šeš ta die nį Rea ni
ma ci jos pa la to je drau gą ap lan kęs 
dai ni nin kas Ro mas Damb raus kas 
ti ki no, kad, jo nuo mo ne, Ed
mon dui ge riau.

„Šeš ta die nį ap lan kiau Ed mon dą, 
jis at si mer kė, pa žvel gė į ma ne“, – 
vil ti mi da li jo si R.Damb raus kas. 
Ta čiau In ten sy vio sios te ra pi jos 
kli ni kos me di kai vil čių įveik ti li gą, 
apė mu sią vi są or ga niz mą, ne be tu
rė jo. Šir dies, plau čių, inks tų funk
ci jos bu vo pa lai ko mas apa ra tū ra. 
Ke pe nys krau ja vo. Me di kai ko vo jo 
su sa vo pa cien to li ga iki pa sku ti nio 
ato dū sio.

Ki tą met dai ni nin kui bū tų su
ka kę 50 me tų. He pa ti tas B – li ga, 
nuo ku rios mu zi kan tas mi rė bu vo 
diag no zuo tas prieš ket ve rius 
me tus. Ma no ma, kad šiuo he pa
ti to vi ru su E.Či vins kas už si krė tė 

prieš 20 me tų, kai jam po au to
mo bi lio ava ri jos bu vo per pil tas 
krau jas. Do no rys tės cent ruo se 
tuo met dar ne bu vo įdieg ta krau jo 
kont ro lės dėl he pa ti to vi ru sų sis
te ma.

E.Či vins kas bu vo gy dy tas vais
tais, bet šis gy dy mas ne bu vo efek
ty vus. Vi ru sas suar dė li go nio ke
pe nis, nu sto jo vei kę inks tai. Bu vo 
nu ma ty ta šių or ga nų transp lan ta
ci ja, bet li ga pro gre sa vo spar čiau 
ir apė mė vi są or ga niz mą.

Pa ra mos, skir tos E.Či vins kui 
gy dy ti, kon cer tai pir ma die nį 
vy ko Ma žei kiuo se, ant ra die nį – 
Klai pė do je ir Šiau liuo se.

„Klau sy to jų bu vo la bai daug, 
jie dos niai au ko jo mu zi kan to gy
dy mui ir šei mai“, – va kar sa kė 
ren gi nių ini cia to rius R.Damb
raus kas. Jis pri dū rė, kad bu vo ir 
dau giau pa siū ly mų reng ti kon
cer tus. Kaip bus pa nau do tos su
rink tos lė šos, kon cer tų ren gė jai 
dar ne  gal vo jo.

„Da bar tam ne lai kas, dar neat
si to kė jo me nuo ne tek ties“, – sa kė 
R.Damb raus kas ir pri ta rė, kad yra 
daug kil nių tiks lų lė šoms pa nau
do ti. To tur būt no rė tų ir am žiams 
išė jęs „Vai ro“ ly de ris.

„Su E.Či vins ku bend rau ti pra
dė jau dar so cia liz mo lai kais, 
kar tu te ko da ly vau ti ne vie na me 
fes ti va ly je. Da bar pri si mi ni muo se 
jis iš liks kaip nuo sta bus žmo gus, 
ku ris nie ka da nie ko neį žeis
da vo“, – su ži no jęs apie bi čiu lio 
mir tį sa kė „Com bo“ va do vas 
Ri mas Ki šo nas.

VD inf.

Mu zi kan tas  
išė jo, dai nos li ko

To�mo�Ra�gi�nos�nuo�tr.
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Atėnai  +18
Berlynas  +10
Brazilija +29
Briuselis  +10
Dublinas  +5
Kairas  +21
Keiptaunas  +25
Kopenhaga  +2

Londonas  +10
Madridas  +15
Maskva  –3
Minskas  +3
Niujorkas +3
Oslas  –6
Paryžius  +11
Pekinas  +3

Praha  +6
Ryga  –1
Roma  +16
Sidnėjus +27
Talinas  –4
Tel Avivas  +19
Tokijas  +16
Varšuva  +6

Saulė teka  7.18
Saulė leidžiasi  17.46
Dienos ilgumas  10.28
Mėnulis (priešpilnis) teka 13.16
Mėnulis leidžiasi  5.35

56-oji metų diena. Iki Naujųjų me-
tų lieka 309 dienos. Saulė Žuvų 
ženkle.

Alma, 
Margiris, 
Notangas, 
Rasa, 
Regimantas, 
Valdonė, 
Viktoras

VardaiPasaulyje

Marijampolė

Tauragė

+2

+1

Vilnius
+2

Alytus
+1

Kaunas
+3

Utena

+1

+1
Panevėžys

0
ŠiauliaiTelšiai

–1

Klaipėda
+1

Vėjas
3–6 m/s

Šiandien, vasario 25 d.

AVINAS Užplūs emocijos, neri-
mas ir sentimentalūs prisimini-

mai. Su šeimos nariais galite pyktis dėl 
neprotingų išlaidų, skonių skirtumo. 
Verčiau skleiskite šilumą, meilę arti-
miesiems. Jie atsilygins tuo pačiu. 

JAUTIS Būtinai parodykite sa-
vo gerą valią – daug kas priklau-

sys nuo jūsų diplomatiškumo. Nepa-
tartina su sutuoktiniu aptarinėti fi-
nansinių klausimų. 

DVYNIAI Kils minčių ir idėjų, 
kaip jaukiau ir gražiau susitvar-

kyti savo namus, o gal net gyvenimą. 
Ateis suvokimas, ko labiausiai trūks-
ta iki trokštamos harmonijos. Tikėti-
ni verslo, darbo pasiūlymai. Galite su-
daryti ilgalaikę naudingą sutartį. 

VĖŽYS Būsite nusiteikęs ro-
mantiškai, norėsite harmoni-

jos, šiltų jausmų. Sumanumą, apsu-
krumą pademonstruosite kūrybinia-
me arba protiniame darbe, tvarkyda-
mi komercinius reikalus, organizuo-
dami renginius. 

LIŪTAS Pasistenkite ką nors 
gera padaryti savo šeimos na-

riams. Diena nėra palanki aktyviai 
veiklai, geriau nepradėti svarbių dar-
bų. Beje, gali paaiškėti, kas slapta truk-
do jums kilti karjeros laiptais.

MERGELĖ Seksis daryti įspūdį 
bendraminčių grupei, priešin-

gai lyčiai. Kuo keisčiau elgsitės, tuo 
labiau intriguosite ir žavėsite aplinki-
nius. Staigmenų galite tikėtis iš arti-
mųjų, draugų, pažįstamų.

SVARSTYKLĖS Susidursite su 
įvairiais netikėtumais, ypač 

darbe. Jėgų nestigs svarbiems suma-
nymams, tačiau sutrukdyti tam gali 
keistos aplinkybės.  

SKORPIONAS Poelgiai bus ma-
žiau logiški, labiau paremti jaus-

mų. Geras metas pasirūpinti šeima, 
namais, tradicijomis. Būtina atiduoti 
pagarbą motinai, moteriai.

ŠAULYS Geras metas šeimyni-
niam gyvenimui. Stiprus bus 

intymumo, emocinio artumo, atviru-
mo poreikis. 

OŽIARAGIS Galite patirti ne-
malonių jausmų, susijusių su 

asmeniniais santykiais. Galbūt as-
muo, kuris jums brangus iškrės jums 
nemalonią staigmeną. Būkite nuošir-
dus, jei nenorite konfliktų.

VANDENIS Palanku imtis kaž-
ko naujo, ypač jei jaučiatės nu-

sivylęs savo gyvenimu. Galbūt kils 
minčių, kaip tai keisti, tobulinti. Viskas 
klostysis gerai, jei tvarkingai atliksite 
darbus, įvykdysite įsipareigojimus.

ŽUVYS Tai metas, kai galimos 
neblogos nekilnojamojo turto 

operacijos, tačiau sandėriai gali būti 
per daug emocionalūs, paremti įtaru-
mu. Galima pirkti patogius daiktus 
buičiai, namams. 

hOROSKOPAI

Orai
Savaitės pabaigoje Lietuvoje išliks drėgni 
orai su sniegu, lietumi ir plikledžiu. Šian-
dien daug kur krituliai, daugelyje rajonų 
lijundra, rūkas, plikledis. Temperatūra 
nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Penk-
tadienį taip pat daug kur nedideli kritu-
liai. Kai kur lijundra, rūkas. Temperatūra 
naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, 
dieną nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos. 

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

GAM TI NĖ NE LAI MĖ GA LI PA SI KAR TO TI

At lan to van de ny no per lu va di na ma 
Ma dei ros sa la praė ju sią sa vai tę pa-
sken do pur ve, žu vo ma žiau siai 42 
žmo nės. Eko lo gai dėl to kal ti na ne tik 
smar kias liū tis ir įspė ja, kad gam ti nė 
ne lai mė ga li pa si kar to ti. Pa sak eks-
per tų, ne di de lė sa la yra per daug ur-
ba ni zuo ta. La bai ar ti upių iš dy gę vieš-
bu čiai ir ki ti pa sta tai su tan ki no dir vą 
ir pa ken kė van dens sro vių tėk mei. 
Miš kai, su lai kan tys van de nį, bu vo iš-
kirs ti. Jei gu sta tant ke lius ir pa sta tus 
Ma dei ro je ne bus in ves tuo ja ma į ap-
lin kos ap sau gą, atei ty je ga li ma lauk-
ti dar skau des nių ka tast ro fų.

„Euronews“ inf., „Scanpix“ nuotr.
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ŠEŠTADIENį
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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 antradienį, 
kovo 2 d.

1336 m. Vokiečių ordino kariuomenė apgulė Pilėnų 
pilį, ginamą kunigaikščio Margirio. 
1841 m. gimė prancūzų dailininkas, impresionistas 
Pierre’as Auguste’as Renoiras. 
1873 m. gimė italų operos tenoras Enrico Caruso. 
1943 m. gimė grupės „The Beatles“ narys George’as 
Harrisonas. 
1966 m. gimė aktorė Tea Leoni. 
1980 m. gimė aktorius Ramūnas Cicėnas.
1983 m. mirė JAV dramaturgas Tennesee William-
sas. 
1985 m. gimė dainininkė Ona Kolobovaitė.

DATOS (VASARIO 25 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  
„The Body Shop“ 
paakių kremą ir 
veido serumą su 
atalių aliejumi, 
kurių vertė net 
126 litai
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