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Kada brangs
šaltas vanduo?
Vakar miesto taryba patvirtino
bendrovės „Vilniaus vandenys“
ateinančių ketverių metų in
vesticijų planą. Kad brangs šal
tas vanduo – tik laiko klausimas.
„Vilniaus vandenų“ generalinis
direktorius Darius Norkus sakė,
kad preliminariai šalto vandens
kaina galėtų kilti apie 34 proc.

Menas
Įdirbis: R.Perveneckas „Aprangai“ vadovauja jau 20 metų.	

Sunkmetis vienu brangiausių vadovų
Lietuvoje tituluojamam Rimantui
Perveneckui nė motais. „Aprangos“
generalinis direktorius svarsto
net įsigyti vieną kitą įmonę
ir šturmuoti Baltarusiją.

Tomo Mozūros montažas

R.Perveneckas drabužių prekybos
verslą pradėjo dar tuomet, kai be
ne pagrindinė prekybos vieta Lie
tuvoje buvo Gariūnų turgavietė.
Pradėjęs nuo nedidelės parduo
tuvės už Vilniaus, per du dešimt
mečius „Aprangą“ jis išplėtė iki
didžiausio Baltijos šalyse drabužių
prekybos tinklo. 2008 m. užklupęs
sunkmetis „Aprangos“ įmonių

s.cerniauskas@diena.lt

Gausa: iš viso mieste kaba 90 savivaldybės plakatų.		


Gedimino Bartuškos nuotr.

Kas svarbiau – pastatas ar žmonės? Tokį klausimą vilniečiams
užduoda sostinės savivaldybė.
Mieste iškabinta apie 90 plakatų,
raginančių pritarti miesto turto
išpardavimui.

Užgeso „Vairo“
lyderio gyvybė

grupei sumaišė kortas ir gerokai
apkarpė pajamas. Beveik milijoną
litų 2008 m. uždirbęs R.Pervenec
kas šiemet algos taip pat gaus per
pus mažiau. Tačiau tai neprivertė
jo atsisakyti prabangių „Armani“
kostiumų ir 7 serijos „BMW“.
Plačiau skaitykite
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Troleibusas – ant svarstyklių

Plakatuose pateikiamas drama
tiškas Vilniaus ateities vaizdas.
„Kasdien didėja skola tiems, ku
rie rūpinasi Jūsų sveikata, miesto
švara, tvarka ir saugumu: mokyto
jams, vairuotojams, kiemų ir gat
vių prižiūrėtojams,
medicinos, kultūros
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miestas

Miestas gramzdina
„Vilniaus vandenis“
Kartojasi: dabartinė Vilniaus valdžia ėmėsi priemonių, kurios pri

mena ankstesnio mero J.Imbraso veiksmus, užtraukusius jam eti
kos sargų nemalonę.	
Tomo Raginos nuotr.

Valdžia reklamuoja
turto išpardavimą
1

ir socialiniams dar
buotojams. Šiandien
miestas skolingas 800 mln. – sko
la kasdien didėja ir artėja prie mi
lijardo!“ – rašoma reklaminiuose
plakatuose.
Galiausiai savivaldybė vilnie
čiams užduoda kertinį klausimą:
„Vilnieti, ką norėtum išsaugoti –
Savivaldybės pastatą ar saugumą
ir ramybę rytoj?“
Plakatai padabinti simboliniu
svarstyklių atvaizdu. Vienoje lėkš
tėje – parduoti ruošiamas savival
dybės dangoraižis, kitoje – duonos
kepalas, knyga ir troleibusas.
Be plakatų, miesto valdžia ana
logiškus šūkius skelbia ir spaudo
je. Savivaldybės atstovai tikina,
kad miestui tai kainuoja nebran
giai, o vilniečius esą būtina infor
muoti apie turto reformą.

Gintautas Paluckas:

Savivaldybės
skola tikrai nėra
800 mln., ir ji tikrai
neauga. Reikia
teisybę pasakyti –
yra 500 mln.

Prašo miestiečių nuomonės

„Tikslas – informuoti žmones,
kodėl reikalinga ta turto reforma.
Kad žmonės žinotų, kodėl vyksta
įmonių privatizacija, pastato par
davimas“, – „Vilniaus dienai“ sa
kė Daiva Savickienė, sostinės sa
vivaldybės Rinkodaros ir viešųjų
ryšių skyriaus vedėjos pavaduo
toja. Savivaldybės plakatus ji pa
vadino socialine reklama.
Tiesa, interneto svetainėje, į
kurią užsukti kviečia savival
dybės plakatai, informacijos ne
tiek ir daug: kelios pastraipos apie
tai, kodėl, miesto valdžios many
mu, reikia parduoti dangoraižį ir
privatizuoti savivaldybės įmones,
taip pat – pertvarkyti numatomų
įmonių sąrašas.
D.Savickienės teigimu, vilnie
čiai kviečiami išreikšti savo nuo

monę dėl turto reformos. Esą į
miestiečių nuomonę bus atsi
žvelgta. Vilniečių komentarų sa
vivaldybės tinklalapyje kol kas
nedaug, tačiau visi jie išsako tą
pačią nuomonę – nepritaria
ma nei bendrovių privatizacijai,
nei dangoraižio pardavimui. Vie
nas internautas netgi nepagailė
jo nuorodos į liūdnai pagarsėjusią
nuotrauką, kurioje sostinės meras
Vilius Navickas priešais objektyvą
puikuojasi nusimovęs kelnes.
Anot pašnekovės, skelbimai
spaudoje ir reklaminiai plaka
tai gauti mainais ir miestui nieko
nekainuoja. O plakatų dizainas ir
spausdinimas esą atsiėjo nebran
giai – 3,5 tūkst. litų.
Įžvelgia politinius interesus

Buvęs sostinės savivaldybės ad
ministracijos direktorius Gin
tautas Paluckas „Vilniaus dienai“
teigė manantis, kad plakatai –
savotiška politinė kampanija prieš
artėjančius savivaldybių tarybų
rinkimus.
„Vertinu tai kaip pradėtą agita
cinę kampaniją. Už mūsų pinigus
mėginama realizuoti politinę dar
botvarkę, iškraipant savivaldybės
finansinius rodiklius. Savival
dybės skola tikrai nėra 800 mln.,
ir ji tikrai neauga. Reikia teisybę
pasakyti – yra 500 mln., ir tai yra
normalūs, ilgalaikiai įsipareigoji
mai, kuriuos reikia padengti per
10–15 metų“, – sakė G.Paluckas.
Anot jo, plakatų gaminimas
miestui kainavo tikrai nepigiai, o
miesto reklamos plotai naudoja
mi ne pagal paskirtį. „Savivaldybė
atsisakė tam tikros rinkliavos, kad
socialinės akcijos, visuomeninės
organizacijos galėtų skleisti in
formaciją Vilniaus mieste. Bet
gera idėja naudojama ne pagal pa
skirtį, o politiniams tikslams. Tai
nėra normalu“, – pabrėžė G.Pa
luckas.
Pašnekovas prisiminė prieš po
rą metų nuskambėjusią istoriją,
kai tuomečio sostinės mero Juo
zo Imbraso atvaizdas atsidūrė ant
savivaldybės reklaminių plakatų.
Esą dabartinė Vilniaus valdžia,
kritikavusi tokį J.Imbraso elgesį,
dabar daro tą patį.

Nepajėgdama
vykdyti ankstesnės
valdžios finansinių
įsipareigojimų
dabartinė naštą
krauna ant „Vilniaus
vandenų“ pečių,
o kartu – ir ant šalto
vandens vartotojų
kišenės.
Strategija: finansinių įsipareigojimų nepajėgianti vykdyti Vilniaus

valdžia skolas perleis „Vilniaus vandenims“.	 Mindaugo Ažušilio nuotr.

Laura Čyž iūtė

l.cyziute@diena.lt

Garantija – už 50 mln. litų

Vilniaus miesto taryba suteikė be
veik 8,5 mln. litų garantiją bend
rovei „Vilniaus vandenys“, kad ši
galėtų prašyti Finansų ministe
rijos paskolos vandentiekio įren
ginių statybai Balsiuose. Šis pro
jektas vykdomas ES Sanglaudos
fondo lėšomis. Paskolą planuo
jama imti 15–20 metų. Metinės
palūkanos siektų apie 4 proc.
Taip pat suteikta 33,9 mln. litų
garantija Šiaurės investicijų ban
kui, kad šis galėtų skolinti „Vil
niaus vandenims“ lėšų, būtinų
dumblo apdorojimo gamyklos
statybai. Abu šie projektai strin
ga dėl to, kad Vilniaus valdžia ne
sugeba vykdyti prisiimtų finansi
nių įsipareigojimų.
Už projektą mokės vartotojai

Konkursą laimėjęs bendrovių
„WTE Wassertechnik GmbH“ ir
„Cambi AS“ konsorciumas ga
myklą įsipareigojo pastatyti už
171,5 mln. litų be pridėtinės ver
tės mokesčio (PVM). Apie 105,6
mln. litų tikimasi sulaukti iš ES.
Tačiau likusią sumą beveik lygio
mis turi padengti patys „Vilniaus
vandenys“ ir savivaldybė.
Bendrovė „Vilniaus vandenys“
savo dalį, siekiančią 35,5 mln. li
tų, pasiskolinusi iš bankų prieš

dvejus metus. Mainais už paskolą
Šiaurės investicijų bankui įkeistas
bendrovės turtas. O miesto valdžia
projektui apskritai jokių lėšų netu
ri, be to, savivaldybės skolinimo
si galimybės išsemtos. Sutartis su
konsorciumu dėl gamyklos sta
tybos pasirašyta 2008 m. vasarą.
Tuomet prasidėjo ir pirmieji sta
tybos darbai. Jų kol kas, savival
dybės teigimu, atlikta už beveik
10 mln. litų, tačiau už juos nesu
mokėta. Mat kol nėra gautas finan
savimas iš ES, tol Šiaurės investi
cijų bankas „Vilniaus vandenims“
neleidžia naudotis suteikta paskola
ir reikalauja papildomų garantijų.
Negaudamas lėšų rangovas nuo va
sario 18 d. sustabdė dumblo apdo
rojimo gamyklos statybos darbus.
„Savivaldybė šiuo metu nega
li skirti lėšų pagal prisiimtus įsipa
reigojimus (iš viso 34 mln. litų be
PVM). Pagal bendrovės „Vilniaus
vandenys“ planą savivaldybės lėšų
galbūt neprireiks, jeigu savivaldybė
suteiks garantiją Šiaurės investi
cijų bankui dėl paskolos grąžini
mo. Bendrovė planuoja šiais metais
teikti tvirtinti šalto vandens tieki
mo ir nuotekų tvarkymo kainą ir,
jeigu kaina bus patvirtinta, bend
rovė galės grąžinti paskolą“, – ra
šoma tarybos nariams pateiktame
klausimo aiškinamajame rašte.
Ne paslaptis – šalto vandens
kaina vasarą vartotojams veikiau
siai išaugs.

Milijonus prisižadėjo ir Balsiams

Neram um ai „Viln iaus vand e
nis“ kreč ia ir Balsių nuotekų
tinklų statybos fronte. Bendra
vandens ir nuotekų tinklų sta
tybos vertė siekia 44,5 mln. litų.
Šiam projektui dalinį finansa
vimą skiria ES Sanglaudos fon
das – apie 17,6 mln. litų. Kiek
daugiau, apie 18 mln. litų, pro
jektui įsipareigojusi skirti Vy
riausybė. Apie 8,5 mln. litų prieš
daugiau nei dvejus metus įsipa
reigojo skirti Vilniaus valdžia su
„Vilniaus vandenimis“, tačiau
šie dar papildomai įsipareigojo
patys skirti 355 tūkst. litų.
Tačiau savivaldybė dar 2007 m.
žadėjo projektui skirti apie 8,5 mln.
litų su PVM, bet, kaip tapo įprasta
ankstesnei Tvarko ir teisingumo
partijos valdžiai, šių lėšų mies
to biudžete nenumatė. Šiuo me
tu savivaldybė, iki kaklo sken
dinti skolose, nepajėgia iš dalies
finansuoti ir šio projekto. Todėl
jos vardu paskolą priversta imti
bendrovė „Vilniaus vandenys“,
tačiau šiai reikia savivaldybės ga
rantijos.
Mat iki praėjusių metų pabai
gos statybos konkursą laimėjusi
Vokietijos bendrovė „Mear and
John“ atliko 66 proc. visų dar
bų, tačiau „Vilniaus vandenys“
nepajėgė už juos atsiskaityti. Šių
metų sausį bendrovės skola ran
govui siekė 5,35 mln. litų.

„Avarija“ ir pirtis – išsaugota
Laura Čyžiūtė
Miesto taryba vakar be diskusijų
patvirtino papildomą privatizuojamų objektų sąrašą. Opozicijos
prašymu iš jo išbrauktos bendrovės „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.
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Šalto vandens
brangimas artėja

Kaip ir kiekvieną
pavasarį į Vilnių
sugrįžta Kaziu
ko mugė. Šiemet
ji sostinę drebins
kovo 5–7 d. Mugė
ant nosies, o pinigų
jai miesto valdžia
šykšti.

Laura Čyž iūtė
Taryba patvirtino miesto bend
rovės „Vilniaus vandenys“ atei
nančių ketverių metų investici
jų planą. Kad brangs šaltas van
duo – tik laiko klausimas.

Tradicija: per Kaziuko mugę nebus apsieita be Vilniaus krašto verbų.


Gedimino Bartuškos nuotr.

Per Kaziuką
Vilnių ims dzūkai
Dovilė Jablonskaitė
d.jablonskaite@diena.lt

Eitynėse – verbų šlamesys

Pirmą kovo savaitgalį vyksiančio
je Kaziuko mugėje bus atsigrę
žiama į tradicijas ir siekiama, kad
mugės vyksmas kuo labiau priar
tėtų prie archajiškų savo ištakų.
Tradicinės karnavalinės mugės
eitynės šeštadienį, kovo 6-ąją,
vidurdienį pajudės nuo Seimo į
Rotušės aikštę. „Eitynės priartės
prie tradicijų. Jų priešakyje žy
giuos šv. Kazimieras, o jam iš pa
skos seks amatininkų vėliavos ir
Čekoniškių kaimo vaikai, nešini
verbomis. Vilnius – verbų kraš
tas, o šalia jo esanti Čekoniškių
gyvenvietė – verbų sostinė. Ten
– pačios garsiausios verbų py
nėjos“, – apie kultūrinę etnog
rafinę dalį pasakojo Vilniaus et
ninės kultūros centro direktorės
pavaduotojas Stanislovas Kava
liauskas.
Prie Katedros aikštės eitynių
dalyviai susitiks su Dzūkijos kraš
to folkloro ansambliais, jie paly
dės iki Rotušės aikštės. Žinia, nuo
šių metų Vilniaus miesto savival
dybės sprendimu Rotušės aikštėje
bus organizuojamos etnografinių
kultūrinių regionų dienos. Šiemet
pirmieji savo amatus ir dirbinius
pristatys Dzūkijos krašto amati
ninkai.

Dzūkijos krašto dainininkų,
šokėjų, amatininkų pasirodymai
sudarys didžiąją Kaziuko mugės
linksmybių dalį. 13.30 val. Rotu
šės aikštėje – „Dzūkų dienų“ ati
darymas.

vivaldybė buvo numačiusi 200
tūkst. litų, pervedė – 180 tūkst.
„Tiek mums užteko. O šiemet –
prisidėjo papildomas renginys,
o finansavimo jokio“, – absur
dišką situaciją nušvietė M.Rič
kutė.

Mugė – be pinigų

Kultūrinei programai Vilniaus
savivaldybė šiemet žada atriek
ti perpus mažiau lėšų nei pernai
– apie 80 tūkst. litų. Tačiau Vil
niaus etninės kultūros centro di
rektorė Milda Ričkutė patikslino,
kad šie pinigai – tik miesto val
džios deklaracijos. Iš tikrųjų jie
esą skirti ne Kaziuko mugei, bet
bent keturiems sostinės rengi
niams suorganizuoti.
Privač ių rėm ėj ų pagalb os
centras nesitiki – verslas pats
skaičiuoja kiekvieną centą. To
dėl Kaziuko mugė organizuoja
ma į skolą. „Pasirašome sutar
tis, bet kada atsiskaitysime su
žmonėmis, nežinia. Blogai, esa
me nepatikimi, nedaug kas no
ri leistis su mumis į kalbas. Ge
rai, kad dzūkai savo transportu
atvažiuoja. Tačiau pinigų reikia
viskam – vien eitynėms apie 30
tūkst. litų, juk orkestras už dyką
negros, o kokios eitynės be jo!
Mes galime padaryti gerai, bet
ne tokiomis sąlygomis“, – kal
bėjo M.Ričkutė. Praėjusiais me
tais Kaziuko mugei miesto sa

Žemėlapis dar išsiplėtė

Siekiant įpūsti daugiau gyvybės
Gedimino prospektui, šiemet
Kaziuko mugė šurmuliuos visa
me Gedimino prospekte – nuo
Seimo iki Arkikatedros. Per pir
mas vietų pardavimo dienas su
laukus rekordinio dalyvių skai
čiaus, mugės teritorija išsiplėtė į
Šventaragio, Barboros Radvilai
tės ir Maironio gatves. Tradiciš
kai Kaziuko mugė vyks Pilies ir
Didžiojoje gatvėse.
Likus savaitei iki mugės pre
kybininkų skaičius jau perkopė
1 tūkst. Be lietuvių, mugėje sa
vo darbus siūlys ir tautodailinin
kai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos,
Suomijos, Anglijos, Vengrijos ir
Baltarusijos.
„Lietuviai pyksta, kad į mugę
įsileidžiame svetimtaučius, nes
vietų pritrūksta vietos amatinin
kams. Latviai, pavyzdžiui, lietu
vių neįsileidžia“, – pasakojo už
komercinę mugės dalį atsakin
gos bendrovės „Concept events
& media“ generalinis direktorius
Tadas Rimdžius.

„Narutis“ plėsis ant paveldo
Laura Čyž iūtė

l.cyziute@diena.lt

Po ketverius metus trukusio pasi
priešinimo Vilniaus miesto tary
ba viešbučio „Narutis“ savinin
kams greičiausiai leis griauti is
torinę buvusio Medicinos kole
gijos komplekso dalį ir sudarky
ti pirmą sostinės botanikos sodą.

Keletą metų atmetinėję viešbučio
„Narutis“ plėtros projektą, vakar
miesto politikai pagaliau pritarė
klausimo pateikimui. Šįkart nebe
buvo atsižvelgta į kultūros pavel

do sergėtojų raštus, esą viešbučio
plėtra sunaikintų vieną miesto ar
chitektūrinių vertybių.
Mat gavę tarybos pritarimą
„Naručio“ savininkai Julius ir
Nadežda Novickai planuoja gre
ta viešbučio esantį vieno aukšto
statinį, kuris laikomas nekilno
jamojo turto vertybe, sulyginti su
žeme. Vietoj jo pastatydinti pa
pildomą keturių aukštų viešbu
čio pastatą, kurio patalpos nusi
driektų iki pat vidinių vartų.
Vakar tarybos nariams pateik
tame klausimo aiškinamajame
rašte teigiama, kad projektas ne

prieštarauja šalyje galiojantiems
įstatymams, o tokių statybų nei
giami padariniai neprognozuo
jami. Galutinį sprendimą taryba
turėtų priimti po poros savai
čių, kitame Vilniaus tarybos po
sėdyje.
Pirmas verslininkų prašymas
patvirtinti parengtą teritorijos
detalųjį planą 2006 m. spalį tary
bos buvo kone vienbalsiai atmes
tas. Dėl to viešbučio savininkai
kreipėsi į teismą. Ilgai bylinėjusis
teismas įpareigojo miesto tarybą
patvirtinti verslininkų teikiamą
viešbučio plėtros planą.

Vilniaus miesto taryba vakar pa
tvirtino savivaldybės bendrovės
„Vilniaus vandenys“ investicijų
planą 2010–2014 m. Per ketve
rius metus į vandens ir nuote
kų tinklų statybą bei renovaciją,
kitus projektus ketinama inves
tuoti 686 mln. litų. Iš jų 440
mln. litų – ES finansuojami pro
jektai. Likusią dalį investicijų,
kurios siekia 246 mln. litų, keti
na investuoti pati bendrovė.
Investicinio plano tvirtinimas
– pirmas žingsnis šalto vandens
įkainio keitimo link. Mat kai in
vesticijų planą patvirtins Vil
niaus taryba ir Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komi
sija, miesto politikams bus tei
kiamas klausimas dėl kainos už
šaltą vandenį keitimo. Realiai šis
klausimas Vilniaus miesto tary
bai gali būti teikiamas balandį.
Bendrovės „Vilniaus van
denys“ generalinis direktorius
Darius Norkus sakė, kad pre
liminariai Vilniuje šalto van
dens kaina galėtų kilti apie 34
proc. Kitaip sakant, 1 kub. m
šalto vandens kaina su pridėti
nės vertės mokesčiu sieks apie
5,66 lito. Šiuo metu 1 kub. m

šalto vandens kainuoja 4,22 li
to. Kainą kelti verčia ne tik pla
nuojamos milijoninės investici
jos, bet ir brangstanti elektra.
Tiesa, vilniečiai už šaltą vande
nį galėtų mokėti gerokai mažiau,
jei šiems netektų šelpti rajonuose
gyvenančių vartotojų. Nemenči
nės, Šalčininkų Švenčionių, Vil
niaus rajono gyventojams vien
tiekiamo vandens ir nuotekų va
lymo savikaina siekia 8–12 litų.
Vilniaus miesto vartotojams tie
kiamo vandens savikaina du tris
kartus mažesnė, tesiekia 3,91 li
to. Be to, planuojama įvesti naują
– abonentinį 5 litų mokestį.
Šalto vandens įkainio keitimo
klausimas tarybai greičiausiai
bus teikiamas po poros mėne
sių. Naują tarifą „Vilniaus van
denys“ vartotojams galėtų pra
dėti taikyti nuo vasaros.

Skirta lėšų
Lazdynų baseinui
Laura Čyž iūtė
Vilniaus miesto taryba skubos
tvarka padidino miesto bendro
vės Lazdynų laisvalaikio centro
įstatinį kapitalą nuo 1,4 mln. litų
iki 1,6 mln. litų.

Iš viso iš savivaldybės admi
nistracijos direktoriaus rezer
vo atriekta 190 tūkst. litų. Lė
šos bus skirtos avarinės būklės
pastato remontui.
Pastato būklė avarine bu
vo pripažinta šių metų sausio
15 d., tačiau Lazdynų laisvalai
kio centras uždarytas kiek anks
čiau, praėjusių metų pabaigoje,
kai buvo atliekami pastato būk
lės tyrimai. Centro stogo konst
rukcijų techninę ekspertizę atli
kę Vilniaus Gedimino technikos
universiteto ekspertai konstata
vo – 30 proc. perdangos plokš
čių yra avarinės būklės. Apskai
čiuota, kad stogo konstrukcijų
remontas miestui preliminariai
atsieis apie 180 tūkst. litų.
Artimiausiu metu ketinama
pradėti rengti remonto techninį
projektą, paskui bus skelbiamas
konkursas rangovo paieškoms.
Po remonto, kuris turėtų truk

ti iki balandžio vidurio, Lazdynų
laisvalaikio centras vėl ketina at
verti duris lankytojams. Į centrą
grįš treniruotis ir Vilniaus van
dens sporto mokyklos plaukikai,
vandensvydininkai, šiuolaikinės
penkiakovės sportininkai.
Iki remonto centre treniruo
davosi apie 600 sportininkų.
Mat šiame prieš 30 metų pa
statytame Lazdynų laisvalaikio
centre yra vienintelis Vilniuje 50
m ilgio baseinas, tinkantis van
dens sporto šakų treniruotėms.
Taip pat šis baseinas vienintelis
Lietuvoje turi 10 m bokštą.
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Gelbės frakcijas nuo subyrėjimo
Mažųjų Seimo frakcijų atstovai gali lengviau atsikvėpti –
numatoma išgelbėti jas nuo galimo subyrėjimo,
nuleidžiant reikalavimų sudaryti frakciją kartelę.
Stasys Gudavičius
s.gudavicius@diena.lt

Ties pavojinga riba

Planuojama siūlyti, kad Seimo
frakcijai sudaryti pakaktų penkių
parlamentarų. Dabar reikalauja
ma, kad frakcijoje būtų mažiau
siai septyni Seimo nariai.
Tokia pataisa Seimo statute
nuo galimo subyrėjimo išgelbėtų
dabar parlamente esančias ma
žiausias frakcijas. Šiuo metu Li
beralų ir centro sąjungos (LiCS)
bei Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) frakcijose yra mažiausias
reikalaujamas narių skaičius –
po septynis.
LiCS frakcija gali subyrėti, jei
gu jos narys Žilvinas Šilgalis įgy
vendintų savo grasinimą išeiti
iš frakcijos. Dėl to jis žada apsi
spręsti iki kovo 10 d. prasidedan
čios Seimo pavasario sesijos.
Tiesa, LiCS ir TPP atstovai ne
neigia, kad vyksta jų konsultaci
jos dėl galimo abiejų frakcijų su
sijungimo. Tuomet jungtinėje
frakcijoje būtų trylika keturiolika
narių, ir taip būtų išvengta su
byrėjimo.

Dešimt narių turinti Darbo par
tijos frakcija bei vienuolikos narių
Liberalų sąjūdžio frakcija irgi yra
netoli pavojingos mažiausio rei
kalaujamo narių skaičiaus ribos.
Pasitraukus bent keliems iš jų,
žlugtų ir visa partija.

Diskusijos būna
tokios didelės, kad
judėjimas į priekį
nėra labai spartus.

Kol kas atsakingas R.Šukys

Dėl siūlymo mažinti frakcijų na
rių skaičių parlamente bus bal
suojama tuomet, kai bus prii
mamas naujas Seimo statutas.
Tačiau jo rengimas vyksta itin
lėtai, todėl kol kas neaišku, ka
da būtų priimta ir įsigaliotų nau
ja statuto redakcija.
Už naujojo projekto rengimą
atsakinga Seimo pirmojo vice
pirmininko Raimondo Šukio va
dovaujama darbo grupė. Jis sako,

A.Valinsko ir liberalcentristų meilė
LiCS frakcijos lyderis A.Čaplikas tei
gia, kad liberalcentristų bendradar
biavimą valdančiojoje koalicijoje su
Arūno Valinsko TPP frakcija galima
laikyti faktu. Nors A.Čaplikas dar ne
galėjo pasakyti, ar LiCS ir TPP kurs
bendrą frakciją, pabrėžė, kad „koali
cijoje atsiranda antras pagal dydį ir
pagal jėgą dar inys“.
„Kok ią bendradarbiav imo formą
mes surasime su A.Val insko vado
vaujamos partijos frakcija, laikas pa

rodys, bet kad dirbsime kartu ir de
rinsime veiksmus, tai yra faktas. Tai
dabar turi suprasti mažesnieji koali
cijos partneriai, t. y. Liberalų sąjūdis,
kad ateina naujas darinys į politinį
gyvenimą. Tai turi suprasti ir dides
nieji koalicijos partneriai – Tėvynės
sąjunga“, – trečiadienį po koalicijos
partnerių pusryčių žurnalistams sa
kė A.Čaplikas. Jis pridūrė nemanan
tis, kad tai gali suskaldyti koaliciją.
BNS inf.

kad grupėje dar bus diskutuoja
ma dėl to statuto straipsnio, ku
ris numato frakcijos narių skai
čių, todėl kol kas esą dėl to nėra
galutinai apsispręsta.
Tačiau LiCS frakcijos nariui
R.Šukiui atrodo, kad būtų logiš
ka sumažinti reikalaujamą ma
žiausią frakcijos narių skaičių
iki šešių ar penkių. „Per Seimo
rinkimus daugiamandatėje apy
gardoje partija turi surinkti ma
žiausiai 5 proc. balsų, kad gautų
mandatų. Paprastai tiek surin
kus yra gaunami maždaug penki
šeši Seimo nario mandatai. Ne
logiška, kai partija, peržengusi
nustatytą rinkimų barjerą ir pa
tekusi į Seimą, formaliai net ne
gali sudaryti savo frakcijos, jeigu
neturi vienmandatėse apygardo
se išrinktų savo atstovų“, – aiš
kino jis.
Nėra tikras, ar pasiseks

Be to, numatoma siūlyti, kad
frakcijoms nepriklausančius Sei
mo narius vienijanti Mišrioji gru
pė frakcijos teises įgytų tik tuo
atveju, jeigu joje būtų ne mažiau
kaip trys nariai.
„Dabar numatyta, kad net ir
turėdama vieną narį Mišrioji gru
pė turi visas frakcijos teises, ku
riomis gali naudotis taip pat, kaip
ir kelių dešimčių narių frakci
jos. Tai nelabai teisinga. Todėl ir
bus siūloma pakoreguoti statutą
taip, kad tik trijų narių Mišrioji
grupė įgytų frakcijos teises. Jei
gu grupėje bus mažiau narių, jie
tiesiog negalės naudotis tomis
teisėmis“, – sakė R.Šukys.
Bet politikas nebuvo tikras, ar
tikrai visi šie siūlymai bus priim
ti tiek statutą rengiančioje darbo
grupėje, tiek paskui balsuojant
dėl jų Seime.

„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.

Estafetė: kai bus paskirtas naujuoju sveikatos apsaugos ministru,

R.Šukys vadovavimą naujojo Seimo statuto rengimui perduos ki
tam Seimo vicepirmininkui.	
Mindaugo Ažušilio nuotr.

Perduos vadovavimą

Pats R.Šukys netrukus turėtų
būti paskirtas naujuoju sveikatos
apsaugos ministru. Todėl jis tu
rės ne tik apleisti Seimo pirmi
ninkės pirmojo pavaduotojo pa
reigas, bet ir kam nors perduoti
vadovavimą Seimo statuto ren
gimo darbo grupei.
„Greičiausiai šį darbą perims
Seimo pirmininkės pavaduotojas
Česlovas Juršėnas arba kuris nors
kitas vicepirmininkas. Dėl to tu
rės apsispręsti Seimo valdyba“, –
sakė R.Šukys.
Jis tokį klausimą valdybai keti
na kelti jau šį penktadienį.
Neatmetama, kad vietoj R.Šu
kio naujuoju Seimo pirmininkės
Irenos Degutienės pavaduotoju
bus paskirtas atsistatydinęs svei
katos apsaugos ministras, taip pat
liberalcentristas Algis Čaplikas.
Tuomet jis galbūt galėtų perim
ti vadovavimą darbo grupei, ren
giančiai Seimo statuto naująją re
dakciją.

Suredagavo tik penktadalį

Numatyta, kad naujasis statutas
turėtų būti parengtas iki šių metų
rudens. Tačiau R.Šukio tvirtinimu,
darbas sekasi gana sunkiai, todėl
nėra aišku, kiek jis dar užtruks:
„Statute yra daugiau kaip 200
straipsnių, o iki šiol yra peržiūrė
ti ir naujai suredaguoti tik 48.“
R.Šukys pasakojo, kad iš įvairių
frakcijų sudarytoje darbo grupėje
gana ilgai ginčijamasi ir diskutuo
jama dėl kiekvieno Seimo statuto
straipsnio, dėl kiekvieno sakinio
ir žodžio. „Paprastai posėdžiau
jame dukart per savaitę po maž
daug pusantros valandos, tačiau
diskusijos būna tokios didelės,
kad judėjimas į priekį nėra labai
spartus“, – kalbėjo politikas.
Jis tikisi, kad prasidėjus Seimo
pavasario sesijai, kai susirinks vi
si parlamentarai, naujojo statuto
rengimo darbas paspartės. Vis
dėlto, anot R.Šukio, kol kas nėra
galimybės prognozuoti, kada jis
galėtų būti baigtas.

Balandžio 17 d.
TAPK TAŠKO VADU
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Reikia 
viešinti

Kandidatas –
ne iš VSD

Bendros 
ambasados

Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė po susitikimo su Sei
mo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto nariais
pareiškė, kad būtina politi
nė valia jau du dešimtme
čius trunkančiam liustraci
jos procesui užbaigti ir pa
viešinti archyvuose esančią
medžiagą apie KGB veiklą.

Valstybės saugumo depar
tamentui (VSD) turėtų va
dovauti šiuo metu su šia
institucija nesusijęs asmuo,
tai trečiadienį Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos
komiteto nariams teigė Pre
zidentė Dalia Grybauskaitė.
Esą taip ši struktūra išliks
dinamiška, neapkerpės.

Lietuvos ir Latvijos užsienio
reikalų ministerijų ekspertai
artimiausioje ateityje svars
tys bendrų diplomatinių mi
sijų užsienyje kūrimo galimy
bę, pareiškė Latvijos užsienio
reikalų ministras Maris Rieks
tinis trečiadienį po susitikimo
Rygoje su kolega iš Lietuvos
Audroniu Ažubaliu (nuotr.).

Nors ministrai atsi
statydina vienas
po kito, premjeras
Andrius Kubilius
gali nebijoti, kad ne
trukus reikės Sei
me pasitikrinti Vy
riausybės įgalioji
mus, nes tam reikia,
kad pasikeistų dar
net penki Ministrų
kabineto nariai.

Penki: tik kai pasikeis aštuntasis ministerijos vadovas, Vyriausybė turės eiti į Seimą iš naujo gauti įgaliojimus. Iki šiol skaičiuojama, kad pa

keisti tik trys A.Kubiliaus kabineto ministrai.	

Mindaugo Ažušilio nuotr.

Premjerui nėra ko baimintis Seimo
Stasys Gudavičius
s.gudavicius@diena.lt

Apeliuojama į Konstituciją

Lietuvos Konstitucijoje numa
tyta, kad „kai pasikeičia daugiau
kaip pusė ministrų, Vyriausybė
turi iš naujo gauti Seimo įgalio
jimus“. Priešingu atveju Vyriau
sybė turi atsistatydinti.
Į šią Konstitucijos nuostatą
dažniausiai apeliuojama kal
bant apie ne itin didelę daugumą
Seime turinčios Vyriausybės su
dėtingas darbo perspektyvas.
Todėl paprastai stengiamasi kuo
ilgiau pernelyg nejudinti Vyriau
sybės sudėties ir taip išvengti ga
limo Seimo nepasitikėjimo.
A.Kubiliaus vadovaujamas Mi
nistrų kabinetas dabar formaliai
turi vos 71 Seimo nario balsą iš 141.
Tačiau ministrai keičiami gana
dažnai. Tai ir sukelia prognozes,
kad netrukus gresia balsavimas
parlamente dėl pasitikėjimo Vy
riausybe, kuris gali pasibaigti
neaišku kokiais rezultatais, galbūt
netgi kabineto griūtimi.

padažnėjęs ministrų keitimas gali
baigtis gyvybiškai svarbiu išban
dymu parlamente. „Nei visuo
menei, nei politikams ne naujiena,
kad kuo daugiau Vyriausybės
narių pakeičiama, atsistatydina
ar yra atstatydinami, tuo didesnė
tikimybė, jog Ministrų kabinetas
gali griūti. Tokia situacija labai
didina įtampą tiek Seimo koalici
joje, tiek Vyriausybėje. Laukimo
būsena kankinamai slegia“, – ko
mentavo politologas.
Jam pritarė kitas politologas
Algis Krupavičius: „Ši Vyriausybė
artėja prie krizinės ribos, kai bus
pasikeitę pusė ministrų ir tuomet
Vyriausybei tektų gauti naujus
įgaliojimus savo veiklai. Nau
jiems atsistatydinimams erdvės,
žinoma, dar yra. Tačiau kai kurie
jų vyksta staiga ir neprognozuo
jant. Todėl toks laikas gali ateiti
gana greitai.“
Vyriausybėje iš viso yra 14 mi
nistrų. Daugiau kaip pusė nuo šio
skaičiaus yra 8. Tai reiškia, kad kai
pasikeis aštuntasis ministerijos
vadovas, Vyriausybė turės eiti į
Seimą iš naujo gauti įgaliojimus.

Turi pasikeisti 8 ministrai

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietu
vos krikščionių demokratų frak
cijos seniūnas Jurgis Razma yra
užsiminęs, kad valdančioji koali
cija stengiasi per daug nejudinti
Vyriausybės sudėties, nes kiek
vienas pakeitimas priartina poli
tiškai jautrų veiksmą Seime.
Politologas Lauras Bielinis irgi
primena, kad pastaruoju metu

čiuoti iš naujo po to, kai Vyriau
sybė atnaujinama po prezidento
priesaikos.

Ne naujiena, kad
kuo daugiau Vy
riausybės narių pa
keičiama, tuo di
desnė tikimybė, jog
Ministrų kabinetas
gali griūti.
1998 m. gruodį priimtame
sprendime KT nurodė: „Po pre
zidento rinkimų Seimui pritarus
prezidento pateiktai svarstyti įga
liojimus grąžinusios Vyriausybės
ministro pirmininko kandida
tūrai, prezidentui paskyrus mi
nistrą pirmininką bei patvirtinus
jo pateiktos Vyriausybės sudėtį,
jei nepasikeitė daugiau kaip pusė
ministrų, reiškia, kad prasideda
naujas Vyriausybės įgaliojimų
tarpsnis ir todėl ministrų pasi
keitimai Vyriausybėje skaičiuo
jami nuo jo pradžios.“

Iš naujo – po priesaikos

Konstitucinis Teismas (KT) jau
daugiau kaip prieš dešimt metų
yra išaiškinęs, kaip derėtų skai
čiuoti ministrų keitimus, kad bū
tų išlaikyti konstituciniai reikala
vimai dėl Vyriausybės įgaliojimų
atnaujinimo Seime.
Be kita ko, paaiškinta, kad mi
nistrų kaitą reikia pradėti skai

A.Šemetos galva neskaičiuojama

A.Kubiliaus kabinetas pradė
jo dirbti 2008 m. gruodį. Tačiau
po pusmečio, 2009-ųjų liepą,
jis grąžino įgaliojimus naujai iš
rinktai ir prisiekusiai Prezidentei
Daliai Grybauskaitei. Po poros
savaičių Vyriausybė buvo atnau
jinta ir vėl pradėjo dirbti.

Iki D.Grybauskaitės priesaikos
pasikeitė tik vienas ministras –
vadovauti Finansų ministerijai
vietoj eurokomisaru dirbti išvy
kusio Algirdo Šemetos paskirta
Ingrida Šimonytė. Pernai liepą
atnaujinant Vyriausybę pakeistas
irgi tik vienas ministras. Socia
linės apsaugos ir darbo ministe
rijai paskirtas vadovauti Donatas
Jankauskas, jis pakeitė pusmetį
dirbusį Rimantą Dagį.
Pagal 1998 m. KT išaiškinimą
būtent šis pakeitimas yra pirmas,
kurį dera skaičiuoti, laukiant pa
sitikėjimo Vyriausybe tikrinimo
Seime. Finansų ministerijos va
dovo pasikeitimas jau nebeturi
būti skaičiuojamas.
Reikia dar net penkių

Šių metų pradžioje pakeistas ir
užsienio reikalų ministras. Vietoj
Prezidentės pasitikėjimą prara
dusio Vygaudo Ušacko paskirtas
Audronius Ažubalis.
Netrukus įvyks trečias keitimas
Vyriausybėje nuo praėjusių metų
liepos, mat atsistatydino svei
katos apsaugos ministras Algis
Čaplikas. Kai vietoj jo bus pa
skirtas kitas ministerijos vadovas,
bus galima konstatuoti, kad įvyk
dytas trečias pakeitimas.
Vis dėlto iki Seimo balsavimo
dėl pasitikėjimo Vyriausybe dar
toloka. Tam reikia, kad pasikeistų
dar net penki ministrai. Net jeigu
prie valdančiosios keturių partijų
koalicijos prisijungtų dar kokia
nors politinė jėga, gali pasikeisti

vos vienas kitas ministras, bet
ne penki. Beje, 1999 m. balandį
KT pateikė dar vieną išaiškinimą,
kaip reikia skaičiuoti Vyriausybės
narių keitimus. Nurodyta, kad ne
turi būti skaičiuojamas vieno mi
nistro atleidimas ir jo paskyrimas
vadovauti kitai ministerijai.
„Pritarimu Vyriausybės programai suteikiant Vyriausybei įga
liojimus veikti yra įtvirtinamas
Seimo pasitikėjimo Vyriausybe
in corpore principas. Ministro
valdymo srities pasikeitimas yra
reikšmingas ministro atsako
mybės aspektu. Vyriausybės in
corpore ir Seimo santykių aspektu
yra svarbu ne atskirų ministrų
pasikeitimas Vyriausybėje (kai tos
Vyriausybės narys paskiriamas
vadovauti kitai ministerijai ir
pan.), bet tai, ar dėl tokių pasi
keitimų Vyriausybėje neatsiranda
daugiau kaip pusė naujų ministrų.
Tuomet Seimas turi konstitu
cinį pagrindą patikrinti, ar te
bevykdoma Vyriausybės programa, kuriai Seimas anksčiau
buvo pritaręs“, – pabrėžė KT.
„Todėl Konstitucijos nuostatą
dėl ministrų pasikeitimo reikėtų
suprasti taip, kad į atleisto ar naujai
įsteigtos ministerijos vadovo vietą
skiriamas asmuo, kuris nėra tos
Vyriausybės narys“, – pridūrė KT.
Tai reiškia, kad premjeras su Prezi
dente yra laisvas daryti bet kokius
vidinius kabineto pakeitimus, ne
sibaimindamas, kad tai bus įskai
čiuota kaip Vyriausybės stabilumui
gresiantis pokytis.
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„Alita“ jaučiasi teisi

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Skausminga, bet
neišvengiama
Stasys Gudavičius

S

kaudės. Net labai! Bet
daryti reikia. Vargu ar
gali būti kokia nors ki
ta išeitis.
Šiomis dienomis atsinaujino
jau anksčiau premjero And
riaus Kubiliaus paskatintos kal
bos apie pensinio amžiaus ilgi
nimą. Atsinaujino jos todėl, kad
Vyriausybė ėmėsi kardinalios
pertvarkos „Sodroje“.
Dar šiemet iš Vyriausybės į
Seimą turėtų nukeliauti nu
matomų pakeitimų skylėtoje
ir defic
 itinėje „Sodros“ sistemo

Vargu ar galima
rasti ne tokių
skausmingų
priemonių „Sodrai“
gelbėti. Bet kokios
jų bus nemalonios.
je koncepcija. Bet punktyru jau
nužymėti kai kurie galimi refor
mos metmenys.
Pensinio amž iaus ilgin imas,
motinystės išmokų pertvar
kymas ir septynių dienų ne
darbingumo apmokėjimo per
kėlimas ant darbdavio pečių
tapo bene geriausiai matomais
punktais, sukėlusiais daugiau
sia ginčų. Ir ypač didelį nepasi
tenkinimą.
Be kita ko, apeliuojama į tai,
kad žiauru ir neteisinga iki 65,
gal net iki 67 metų ilginti pen
sinį amžių. Esą tai pažeidžia tei
sėtų lūkesčių principą, nes visi
šiuo metu dirbantys žino, kad
moterys į pensiją išleidžiamos
60-ies, vyrai – 62,5 metų.
Jeig u šį arg um entą priims i
me kaip nek vest ion uoj amą,
apie jokias reformas „Sodroje“
nebūtų galima nė galvoti dar
maž iaus iai kel is deš imtm e
čius. Per tą laiką apie nepertvarkytą „Sodrą“ jau tikrai bus
galima kalbėti būtuoju laiku,
prie šios įstaigos pavadinimo
priduriant „amžiną atilsį“. Nes
nereformuota valstybinio so
cialinio draudimo sistema tik
rai neišgyvens nė kelerių me
tų ir galų gale sprogs nuo ka
tastrofiškai padidėjusio defi
cito bei patį „Sodros“ biudžetą
peržengiančių skolų.

Todėl ilginti pensinį amžių yra
vienas iš „Sodros“ gelbėjimo bū
dų. Čia alternatyva tokia – arba
ilginam pensinį amžių ir taip iš
gelbėjam „Sodrą“, arba po kele
rių metų išvis pamirškim apie
valstybines pensijas, kad ir ko
kios mažos jos būtų. Ką tada pa
sakytume pensininkams? El
kitės, kaip išmanot? Pirkit kars
tą ir sudie?
Bej e, kol kas išėj im o į pen
siją amžius Lietuvoje yra vie
nas mažiausių visoje ES. Ga
lima tikėtis, kad po dešimties
metų, kai amžius būtų padi
dintas iki 65-erių, pasivysime
Europos vidurkį ne tik pagal
šį rodiklį, bet ir pagal pensijų
bei atlyginimų vidurkį, galbūt
ir bendrąjį vidaus produktą,
tenkantį vienam gyventojui.
Taigi pagaliau gyvensime eu
ropietiškai.
Prie „Sodros“ gelbėjimo priski
riami ir pasiūlymai pertvar
kyti motinystės išmokas. Aki
vaizdu, kad dabartinės pašal
pos yra pernelyg sunkiai pa
keliamos socialinio draudi
mo sistemai. Jos palyginti vie
nos didžiausių ES. Argi jau ga
lime save vadinti viena turtin
giausių ES valstybių, kurios ga
li leisti sau tokias prabangias iš
mokas? Atsakymas neigiamas.
Vadinasi, jas reikia kirpti.
Kur kas daugiau klaustukų dėl
nedarbingumo apmokėjimo
perkėlimo ant darbdavio pe
čių. Iš tiesų sunku suvokti, kam
renkamas socialinis mokestis ir
sveikatos draudimo įmokos, jei
ne tam, kad paskui būtų išmokė
tos atitinkamos pašalpos dėl li
gos nedirbančiam žmogui. Bet,
atrodo, tuo klausimu net Vyriau
sybėje nesutariama, tad vargu ar
jis išliks galutiniame pasiūlymų,
kaip gelbėti „Sodrą“, pakete.
Žinoma, visa, kas čia išdėstyta,
toli gražu nereiškia, kad negali
mi kitokie „Sodros“ gelbėjimo
būdai. Tik jie turi būti teikiami,
pagrindžiami ir dėl jų disku
tuojama. Lengviausia neatsa
kingai šaukti, kad valstybė pa
virto vagimi, ničnieko alterna
tyvaus nepasiūlydama.
Kad ir kaip būtų, vargu ar galima
rasti ne tokių skausmingų prie
monių „Sodrai“ gelbėti. Bet ko
kios jų bus nemalonios. O nie
ko nesiimti irgi, deja, negalima.
Todėl, kaip sakoma, yra toks
žodis „reikia!“.
Pertvarkyti „Sodrą“ reikia. Gelbė
ti ją reikia. Mažinti jos deficitą ir
skolas irgi reikia. Priešingu atve
ju jau dabar užsakykime gedu
lingas mišias visai valstybinio
socialinio draudimo sistemai.
O kartu ir sau.

P

rieš porą metų privatizuotą
Serbijos alaus daryklą „Beog
radska Industrija Piva“ (BIP)
galinčios prarasti Lietuvos
įmonės „Alita“ akcininkas ir vado
vas Vytautas Junevičius interviu BNS
teigė, kad „Alita“ jaučiasi teisi ir tiki
si atgauti investuotas lėšas.

– Kodėl ėjote į Serbiją? Kas joje
patraukė, sudomino?
– Tikriausiai pagrindinė priežastis
buvo ta, kad gana sėkmingai tvarkė
mės su pinigų srautais ir sėkmingai
vystėme verslą Lietuvoje, todėl atsira
do galimybė šiek tiek pinigų investuo
ti. Be abejo, viliojo didesnės maržos,
galimybės ir šalys, kurios pretendavo
į ES, atrodė perspektyviausia vieta.
– Kai pirkote BIP, ar Serbijos valdžia žinojo, kad ketinate plėtoti
nekilnojamojo turto projektą?
– Be jokios abejonės, tikrai žinojo, kad
didžiausia tos įmonės vertybė yra ne
kilnojamasis turtas. Net privatizavi
mo sutartyje buvo numatyta prievolė
iškelti įmonę iš centro.

Lietuvos Vyriausybės
sprendimai naudingi
šešėliniam verslui,
ir aš nebijau to viešai
pasakyti. Tai akivaiz
dus verslo žlugdymas.
– Kas sutrukdė?
– Užtruko dokumentų tvarkymas,
pačios žemės įteisinimas. Nesitikė
jome, kad bus tokios ilgos procedū
ros. Potencialių pirkėjų buvo, bet kol
sutvarkėme dokumentus, prasidėjo
pasaulinė ekonomikos krizė ir pirkė
jai negavo pinigų iš bankų. Sumų ne
norėčiau įvardyti.
– BIP privatizavimo konkurse da
lyvavote su Švedijos „United Nor
dic Beverages“. Kokia tai įmonė,
kaip jos akcininkai jaučiasi susi
klosčius tokiai padėčiai?
– Tai yra valdymo, konsultavimo
bendrovė. Jų pagrindinė užduotis bu
vo išsiaiškinti BIP privatizavimo sąly
gas, verslo aplinką. Mūsų įdėta finan
sinė dalis yra 80 proc. ir jų – 20 proc.
lėšų. Jaučiasi jie dabar taip, kaip ir
mes. Tačiau kaip fiziniams asmenims,
jiems šis smūgis gali būti skaudesnis.
– Kaip konfliktas Serbijoje gali
atsiliepti įmonių grupei „Alita“?
– Grupė su investicijomis Serbijoje
niekaip nesusijusi, ji valdo Lietuvoje
veikiančias mūsų įmones. Grupė yra

įsipareigojusi garantuoti už tas pa
skolas, kurios buvo suteiktos inves
ticijoms Serbijoje. Aš tikiuosi, kad vi
si mūsų partneriai, tarp jų ir bankai,
suvokia, jog įsipareigojimus vykdy
ti įmanoma tik tuo atveju, jei įmonių
grupė „Alita“ sėkmingai tęs veiklą.
– Kokiu tempu šiuo metu dirba
„Alitos“ įmonės?
– Keturias dienas per savaitę, ir tai
neišnaudojame pajėgumų. Mūsų at
veju reali grėsmė kapitalui Lietuvo
je yra akcizų politika. Iš mūsų vald
žia jau daug kartų girdėjo šį dalyką.
Ir tikrai labai apmaudu, kad Lietu
vos Vyriausybės sprendimai naudin
gi šešėliniam verslui, ir aš nebijau to
viešai pasakyti. Tai akivaizdus vers
lo žlugdymas. Pernai valstybė patyrė
100 mln. litų nuostolių, nes akcizas
buvo pakeltas 15 proc., o valstybė iš
jo surinko 100 mln. litų mažiau. Kas
gali nesuprasti, kad vartojimas tiek
nesumažėjo?
– Kaip šiandien vertinate indėlį į
Serbijos įmonės valdymą?
– BIP yra vienintelė alaus darykla,
pernai Serbijoje padidinusi savo rin
kos dalį iki 5–6 proc. Prieš metus tiek
neturėjo, o kažkada buvo didžiausia
buvusioje Jugoslavijoje.
– Lietuvos investuotojams užsie
nio šalyse neretai būna sunku už
megzti ryšį pirmiausia su darbuo
tojais. Ar tai pavyko „Alitai“?
– Manau, kad įgavome serbų dar
buotojų pasitikėjimą, nes jie ma
tė, kad mes technologijas tvarkome,
mūsų specialistai pradėjo dirbti. Bet
neradome jokios kalbos su akcinin
kais, kurių yra apie 1,5 tūkst. Pirmą
šoką patyrėme, kai pradėjome siūly
ti sprendimus, kurie tikrai naudin
gi įmonei, – buvo kategoriškai tam
pasipriešinta. Su Serbijos pareigū
nais bendravome gražiai. Nesislaps
tydami deklaravome, kad dabar ne
pirksime smulkiųjų akcininkų akcijų,
nes kaina dešimtkart skiriasi nuo rin
kos vertės, kol negalėsime normaliai
plėtoti projekto, kurį buvome numatę:
iškelti įmonės, realizuoti nekilnoja
mojo turto projekto, ir buvo visiška
suprantama, kad taip elgtis logiška.
Mes iš tikrųjų buvome labai suinte
resuoti patys išpirkti tas akcijas iš
smulkiųjų akcininkų, bet nieko ne
galėjome daryti dėl jų blokavimo.

 Nepasiduoda: „Alitos“ vadovas

V.Junevičius nepraranda vilties
atgauti Serbijoje investuotus pi
nigus.	
Mindaugo Ažušilio nuotr.

generalinis direktorius Vilmantas Pe
čiūra ir finansų direktorius Saulius
Žoštautas. Jie tikrai dirbs iki galo, kol
Serbijos pusė perims valdymą, tikrai
nemes tų reikalų. Procedūrų nežinome,
tačiau įsivaizduoju, kad jie paskirs ko
kį nors administratorių, kuris perims
įmonę. Tačiau tai nėra paprastas rei
kalas – turės būti sutikslinti finansi
niai duomenys, atlikta inventorizacija.
– Ką pasakytumėte investuo
tojams, kurie biržoje investavo
į „Alitos“ bendrovių akcijas ir
šiuo metu su nerimu laukia ži
nių iš Serbijos?
– Investuotojams pagrindinę žinią
noriu pasakyti tokią: jaučiamės tei
sūs. Tikrai ginsime savo teises ir ma
nome, kad apsiginsime ir tos baudos
nebus taikomos. Priešingai, tikimės
atgauti savo pinigus.
BNS inf.

Nesėkmė Serbijoje
Serbijos privatizavimo agentūra va
sario viduryje nurodė, kad sprendi
mas nutraukti BIP akcijų pardavimo
sutartį priimtas dėl to, kad „Alitos“ ir
Švedijos „United Nordic Beverages“
konsorciumas neįvykdė privatiza
vimo sutarties įsipareigojimų.
„Alita“ praėjusį šeštadienį pranešė,
kad Serbijos privatizavimo agentū
ros reikalaujamos baudos viršija už
BIP akcijas sumokėtą kainą – 21,4
mln. eurų (73,8 mln. litų). Šiuo me
tu įmonė analizuoja padėtį ir verti
na galimybes ginčyti Serbijos insti
tucijų reikalavimus.

– Kokia savijauta ir planai lietu
vių, kurie dabar dirba BIP?
– Gamybos vadovas Algirdas Gu
mauskas jau kraunasi lagaminus. Jis
nemato prasmės ten likti. Jo indė
lis buvo labai didelis – sutvarkė visą
technologiją. Dabar lieka dirbti BIP
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ekonomika
Sumažino 
nuostolius

Paskirstė 
pinigus

Ministrai 
nepritaria

Trąšų gamintoja „Lifosa“
per praėjusius metus patyrė
25,9 mln. litų grynojo nuo
stolio. Tačiau 2009 m. IV 
ketv., palyginti su III ketv.,
nuostolius bendrovei pa
vyko sumažinti 90 proc.,
bendrovės pajamos iš par
davimo 2009 m. gruodį
išaugo 44 proc.

Vyriausybė patvirtino 882
mln. litų, kurie šįmet bus
skirti šalies keliams. Būti
niems kelių priežiūros dar
bams bus skirta 243 mln. li
tų, saugaus eismo priemo
nėms – 21,5 mln. litų, tiltų,
viadukų ir tunelių statybos
bei remonto darbams – 30
mln. litų.

Susisiekimo ministras Eligi
jus Masiulis ir ūkio ministras
Dainius Kreivys (nuotr.) ne
palaikė Vyriausybėje svars
tyto siūlymo reikalauti, kad
darbdavys mokėtų už septy
nias pirmąsias darbuotojo li
gos dienas. Pasak jų, tai tik
padidins naštą sunkmetį iš
gyvenančiam šalies verslui.

V.Antonovas prie
„Saab“ vairo nestos
Su „Snoro“ savininkais siejamai sportinių automobilių gamin
tojai „Spyker Cars“ pagaliau pavyko įsigyti švedų automobi
lių gamintoją „Saab“. Tačiau Vladimiras Antonovas Švedijos
bendrovėje nepageidaujamas.
Andrius Matuliauskas
a.matuliauskas@diena.lt

Davė 25 mln. JAV dolerių

Finansinių sunkumų spaudžia
ma „General Motors“ bendrovę
„Saab“ ketino parduoti dar praė
jusių metų pabaigoje. Tačiau
paaiškėjus, kad su būsimu „Sa
ab“ pirkėju „Spyker Cars“ yra
susijęs vienas „Snoro“ savininkų
– rusų kilmės verslininkas V.An
tonovas, sandoris buvo sustabdy
tas. Derybos atnaujintos tik šiam
pasitraukus iš „Spyker Cars“ val
dybos ir perleidus valdytą akcijų
dalį bendrovės vadovui Victorui
Mulleriui.
„General Motors“ tokio sa
vo reikalavimo tuo metu neaiš
kino, o pats V.Antonovas teigė,
kad iš sandorio jis buvo išstum
tas dėl savo tautybės. Vis dėlto
iš „Spyker Cars“ akcininkų gre
tų pasitraukęs V.Antonovas ry
šių su šia bendrove nenutraukė.
Jo vadovaujama finansų bendro
vė „Convers Group“ skyrė „Spy
ker Cars“ pirmuosius 25 mln. JAV
dolerių bendrovei „Saab“ įsigyti.
Iš viso už naująjį pirkinį „Spyker
Cars“ turėtų sumokėti 74 mln. JAV
dolerių grynaisiais ir 326 mln. JAV
dolerių vertės vardinėmis naujos
bendrovės, kuri veikiausiai bus
pavadinta „Saab Spyker Automo
biles“, akcijomis. „Spyker Cars“
vadovai teigia jau turį surinkę 50
mln. JAV dolerių, likusią sumą ke
tinama gauti iki vasaros.
„General Motors“ už „Saab“
akcijas 1990-ųjų pradžioje sumo
kėjo 700 mln. JAV dolerių sumą,
kuri šiandien būtų lygi 1,14 mlrd.
JAV dolerių. Tad koncernas nuo
stolingo pirkinio atsikratė už ke
liolika kartų mažesnę sumą, negu
pats buvo sumokėjęs.
Prie „Saab“ neprileis

Atrodo, kad „General Motors“
taip pat suprato, jog taip leng
vai rusų verslininkų įtakos neat
sikratys, todėl į pardavimo san

Neprileido: „General Motors“ pardavė Švedijos automobilių gamin

toją „Saab“ olandų bendrovei „Spyker Cars“, tačiau V.Antonovas
prisidėti prie „Saab“ valdymo galės tik po šešerių metų. 	AFP nuotr.

dorį įtraukė kelis saugiklius.
Kaip pranešė naujienų agen
tūra „Deutsche Welle“, viena
„Saab“ pardavimo sutarties sąly
gų numato, kad ateinančius šeše
tą metų V.Antonovas negalės da
lyvauti valdant švedų bendrovę.
O būtent per tiek laiko „Spyker
Cars“ turės iš bendrovės „Gene
ral Motors“ išpirkti privilegijuo
tąsias akcijas.
Beje, agentūros žiniomis, ne
prileisti V.Antonovo prie „Saab“
vairo koncernui „General Mo
tors“ rekomendavo amerikiečių
Centrinis žvalgybos biuras, mat
įtariama, kad verslininkas gali
turėti ryšių su nusikalstamomis
grupuotėmis.
Įtarimus dėl neskaidrios V.An
tonovo veiklos sustiprina ir Jung
tinės Karalystės institucijų spren
dimas neįsileisti „Snoro“ banko.
Praėjusiais metais „Snoras“ bu
vo pasiskelbęs, kad ketina įsteigti
filialą Londone, tačiau šios šalies
Finansinių paslaugų priežiūros
institucija to daryti neleido, mat

„Snoro“ akcininkai pateikė klai
dinamą informaciją.
Tikisi gauti paskolą

Nors „Saab“ iš nuostolių nesuge
ba išbristi nuo 1990-ųjų, tai ne
būtinai toks prastas pirkinys, kaip
gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
Įsigijusi gamintoją „Saab“,
„Spyker Cars“ gali tikėtis didžiu
lės paskolos iš Europos investicijų
banko. Be to, už maždaug 400 mln.
eurų dydžio paskolą yra pasiryžu
si laiduoti pati Švedijos vyriausybė.
Tokiu būdu „Spyker Cars“ po san
dorio gaus maždaug 7 kartus dau
giau pinigų, negu jai kainavo įsigy
ti „Saab“. Bendrovė „Spyker Cars“
reikalingas procedūras paskolai
gauti nori atlikti kuo greičiau.
Jeigu „Spyker Cars“ iš tiesų
ketina atgaivinti „Saab“, tai kol
kas primena neįmanomą misiją.
Praėjusiais metais „Saab“ visame
pasaulyje pardavė 40 tūkst. auto
mobilių. Naujieji gamyklos savi
ninkai tikisi šį skaičių iki 2012ųjų padidinti du tris kartus.

Tanklaivis atplaukė
Gintautas Degutis
g.degutis@diena.lt

„Lukoil Baltijos“ vadovai dar sau
sio pabaigoje žadėję, kad maž
daug po savaitės tinklo degali
nėse bus galima įsipilti jūra im
portuoto pigesnio benzino, to
liau tempia gumą. Bendrovė ža
da, kad švediško benzino degali
nėse atsiras nuo šiandien.

Anot „Lukoil Baltijos“ genera
linio direktoriaus pavaduotojo
Raimundo Dabravalskio, 10 mln.
litrų 95 markės benzino, įsigy
to iš naftos perdirbimo įmonės
„Prim“, paskutinėmis sausio
dienomis iš tanklaivio „Olym
pus“ perpilta į kranto talpyklas.
Po kelių dienų degalai geležin
keliu išgabenti į Kaune ir Kėdai
niuose esančias „Lukoil“ dega
lų bazes.
„Tikimės, kad „Lukoil“ tinklo
degalines benzinas pasieks antro
je kitos savaitės pusėje“, – sausio
pabaigoje sakė R.Dabravalskis.
Tačiau benzinas degalinių ne
pasiekė iki šiol. Tiesa, bendrovės
„Lukoil Baltija“ Baltijos regiono
mažmeninės prekybos direkto
rius Romas Turlinskas patikino,
kad keliose degalinėse aplink Kė
dainius švediško benzino jau ga
lima nusipirkti.
„Maždaug į 10 degalinių to
benzino jau atvežėme, bet dides
nę partiją vešime ketvirtadienį ir
penktadienį“, – aiškino R.Tur
linskas.

€

Pasak jo, visas procesas už
truko, nes ats ivežt ą benz in ą
reik ėjo sum aiš yt i su biopr ie
dais, kurių reikalauja Lietuvos
įstatym ai. Tiesa, tai pad ary
ti galima ir atnaujintame „Klai
pėd os naftos“ term in al e. Tad
benzinas iš uostamiesčio galė
jo keliauti tiesiai į degalines. Ta
čiau „Lukoil“ nusprendė įstaty
mų reikalaujamus biopriedus į
benziną sumaišyti savo bazėse.
Kodėl? Dėl tos pačios priežas
ties, dėl kurios nukritus pasau
linėms naftos kainoms, degalai
mažmeninėje rinkoje nepinga –
neva reikia išparduoti branges
nės „Orlen Lietuvos“ produkci
jos likučius.
Jis taip pat pabrėžė, kad nerei
kėtų tikėtis didelio kainų skirtu
mo, mat švediškas benzinas esą
bus vos 2 ar 3 centais pigesnis už
pagamintą Mažeikiuose.
Kovą laukiama ir antro „Lu
koil Baltijos“ tanklaivio su ben
zinu. „Klaipėdos nafta“ su „Lu
koil Baltija“ yra sudariusi vienų
metų sutartį dėl benzino impor
to per uostamiesčio bendrovės
terminalą.
Apie degalų importą svarsto ir
kitos šalies degalų rinkos daly
vės: „Neste Lietuva“ ir „Lietuva
Statoil“. Pastaroji degalų impor
tui ryžtųsi apie 2011 m.
Iki šiol pagrindiniai degalų rin
kos dalyviai benziną ir dyzeliną
pirkdavo tik iš bendrovės „Or
len Lietuva“, todėl konkurenci
jos šioje rinkoje nebuvo.

Valiutų kursai

Ketvirtadienis 2010 02 25

Valiuta

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

kiekis Santykis Valiuta

AUD
BYR
CZK
DKK
GBP
EEK
EUR
JPY
USD

1
10000
10
10
1
10
1
100
1

2,2724
8,7372
1,3384
4,6385
3,9377
2,2067
3,4528
2,8254
2,5521

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

kiekis Santykis

CNY
LVL
PLN
NOK
RUB
SEK
CHF
TRY
UAH

10
1
10
10
100
10
1
1
10

3,7383
4,8677
8,6266
4,3007
8,4952
3,5229
2,3579
1,6513
3,2002
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Verslininkas, dievinantis drab
Jis vairuoja juodą 7 klasės „BMW“, ren
giasi tamsiais „Armani“ ir „Hugo Boss“
drabužiais, o lankydamasis užsienyje
būtinai užsuka į drabužių parduotuves.
Rimantas Perveneckas, „Aprangos“
grupės įkūrėjas ir ilgametis vadovas,
kitame versle savęs neįsivaizduoja.
Gintautas Degutis
g.degutis@diena.lt

Vienu brangiausių vadovų Lietu
voje tituluojamas R.Perveneckas,
kaip ir jo vadovaujama „Aprangos“
grupė, pajuto sunkmetį. Nors šiuo
metu grupė prekybos ploto val
do daugiau nei sočiais 2008-ai
siais, apyvarta ir darbuotojų atly
ginimai gerokai smuktelėjo. 2008
m. beveik milijoną litų uždirbęs
R.Perveneckas tikina šiemet algos
gausiantis perpus mažiau. Tačiau
jo susižavėjimo drabužių verslu tai
nė kiek nesumažino. Nuo pat 1992
m. įvykusio Valstybinės drabužių ir
avalynės didmeninės prekybos ba
zės privatizavimo „Aprangai“ va
dovaujantis R.Perveneckas naujos
profesinės veiklos nesidairo, mat
svarbiausi darbai dar nenuveikti.
Vienas bendrovės siekių – štur
muoti Baltarusiją.
– Atskleiskite, ar drabužių
prekybos tinklai paseks auto
mobilių pardavėjų pavyzdžiu
ir atpigins aprangos prekes?
– Pastaruoju metu vidutinės dra
bužių kainos smuktelėjo apie 5–6
proc. Tačiau ne dėl to, kad par
davėjai nuleido kainas. Pirmiau
sia rinkoje buvo labai daug prekių,
tad mažėjant vartojimui prekybi
ninkai buvo priversti taikyti di

džiules, net iki 80 proc. siekiančias
nuolaidas arba išvežti prekes į iš
parduotuves. Be to, prekybininkai
pradėjo pirkti iš gamintojų kur kas
daugiau pigesnių modelių drabu
žių. Jie irgi nusprendė prisitaiky
ti prie esamos padėties ir šiek tiek
nuleido produkcijos kainas. Taigi
kainos, galima sakyti, šiek tiek re
guliuojasi pačios. Tačiau daugiau
koreguotis jos neturėtų.
– Kur jūs pats perkate drabu
žius?
– Apsiperku tik „Aprangos“ par
duotuvėse arba užsienyje. Ten
randu tai, ko nebūna Lietuvoje.
Iš konkurentų drabužių neperku
(šypsosi).
– Koks jūsų mėgstamiausias
prekės ženklas?
– Daugiausia dėviu „Emporio
Armani“, „Ermenegildo Zegnos“,
„Hugo Boss“ drabužius. Užsieny
je žvalgausi „D&G“. Taip pat tu
riu vieną kitą „Giorgio Armani“
daiktą, kurio Lietuvoje nerasi.
– Esate sakęs, kad drabužių
verslas – jūsų gyvenimo bū
das. Ar niekada negalvojote
ieškoti naujų iššūkių profe
sinėje veikloje?
– Šeima dažnai mane kritikuoja dėl
to, kad nuvažiavęs į bet kurį pasau

„Aprangos“ vizitinė kortelė
„Aprangos“ grupė – tai drabužių, ba
tų ir aksesuarų mažmeninės preky
bos tinklas, užimantis 35 proc. Lie
tuvos drabuž ių parduot uv ių rin
kos. 2010 m. vasarį „Aprangos“ gru
pė Baltijos šalyse valdė 109 parduo
tuvių tinklą: 74 – Lietuvoje, 29 – Lat
vijoje, 6 – Estijoje. „Aprangos“ grupę
sudaro pagrindinė įmonė „Apranga“
ir 14 antrinių įmonių. Grupėje dirba
apie 1,5 tūkst. darbuotojų.
„Aprangos“ grupės prek ybos tink
lo mažmeninė prekių apyvarta (su
PVM) 2009 m. gruod į siekė 35,2
mln. litų ir buvo 21,4 proc. mažesnė
nei 2008 m. gruodį.
Per visus 2009 m. „Aprangos“ gru
pės parduotuvių tinklo apyvarta (su
PVM) pasiekė 392,6 mln. litų ir buvo
22,9 proc. mažesnė nei 2008 m.
Vien Lietuvoje „Aprangos“ grupės
tinklo apyvarta pernai siekė 262
mln. lit ų – 23,7 proc. maž iau nei
2008 m., Latv ijoje – 88,1 mln. lit ų
(sumažėjo 26,6 proc.), Estijoje – 42,5
mln. litų (sumažėjo 7,1 proc.).
Šių met ų sausį „Aprangos“ grupės

(trijose Baltijos šalyse)
tinklo mažmen inė
prekių apyvarta (su
PVM) 2010 m. sausį
sudarė 29,7 mln. litų –
23,1 proc. mažiau nei
2009 m. sausį.
Gryn as is grup ės
nuostolis per 2009ųjų devynis mėne
sius siekė 14,5 mln.
lit ų. Per tą pat į
2008 m. laikotarpį
bendrovė buvo už
dirbusi 10,3 mln. li
tų pelno.
„Aprangos“ akc i
jos kotiruojamos
„NASDAQ OMX
Viln ius“ vert ybin ių
popierių biržos Balti
jos oficialiame preky
bos sąraše. Kontrol i
nis „Aprangos“ gru
pės akcijų paketas
priklauso koncer
nui „MG Baltic“.

Įdirbis: „Aprangą“ įkūręs R.Perveneckas bendrovę užaugino iki įmonių grupės ir jai vadovauja jau du dešim

lio miestą pirmiausia einu pasižval
gyti po drabužių parduotuves. Nes
lėpsiu, man tai – vienas įdomiau
sių objektų. Net slidinėjimo ar va
saros kurortuose visada randu lai
ko ir noro nueiti į parduotuvę. To
kia turbūt yra profesinė liga. Aš juk
„Aprangai“ vadovauju jau 20 metų,
daugiau nieko nesu dirbęs. Mes šį
verslą kūrėme nuo nulio, apie pre
kybą drabužiais nieko neišmany
dami. Važinėjome, žiūrėjome, kaip
dirba užsieniečiai, mokėmės.
Dabar, manau, jau žinome ne
mažai, bet vis tiek neįsivaizduoju
įdomesnio verslo nei šis. Ką reiš
kia vien jau tai, kad dirbame su ži
nomiausių pasaulyje prekės ženk
lų atstovais, susitinkame su gar
siausiais pasaulio dizaineriais.
Aišku, niekada nežinia, kur gali
nuvesti likimas. Tiesa, visa maž
meninė prekyba panaši, tad ma
nau, galėčiau vadovauti bet
kuriai šios srities įmonei. Bet
keisti darbą ir gyvenimo sti
lių jau kiek vėloka, nebesu
jaunas vaikinas. Jei būčiau
norėjęs išeiti, reikėjo tai pa
daryti prieš keletą metų.

nutiks. Nematau, kad vaikams
patiktų tai, kas ir tėveliui.

– Ką apie jūsų gyvenimo
būdą ir pomėgius sako
šeimos nariai?
– Vaikai po parduotuves
vaikščioti nemėgsta. Viena
reikšmiškai (juokiasi). Turiu 23
metų dukrą ir 10 metų sūnų.
Jis dar mažiukas – ketvir
tokas. O dukra jau bai
gė Voriko universitetą Di
džiojoje Britanijoje. Labai
norėjau, kad ji sektų mano
pėdomis ir grįžtų į drabužių
verslą. Bet abejoju, ar taip

– O kaip sekasi pačiai „Ap
rangai“, ar sunkmetis smar
kiai pakeitė įmonės planus?
Dar 2008 m. esate sakęs, kad
sunkmetis gilesnis, nei tikė
jotės. Tačiau krizė tada dar
tik kėlė galvą, 2009-ieji maž
meninei prekybai buvo kur
kas sunkesni.
– Prieš pusantrų metų niekas ne
sitikėjo, kad padėtis bus tokia,
kokia yra dabar. Mūsų planuose
pasaulinės krizės taip pat nebuvo.
Praeitų metų pradžioje skaičia

– Ką dar, be vaikščiojimo po
parduotuves, veikiate laisva
laikiu?
– Tiesą pasakius, to laisvalai
kio ne tiek jau daug ir turiu. Dar
bo šeštą valandą tikrai niekada
nebaigiu. Bet mėgstu slidinėti –
stengiuosi bent du kartus per me
tus nuvykti kur nors į kalnus. Va
sarą mėgstu plaukioti, kaitintis
saulėje. Keliauti man jau nebeį
domu, nes daugelį pasaulio mies
tų esu aplankęs darbo reikalais.
Mėgstu nueiti į kiną, teatrą, žiū
rėti sporto renginių transliacijas,
žaidžiu bridžą.

Dabartinė valdžia
apskritai yra vie
na nekompetentin
giausių per visus
20 nepriklausomy
bės metų.

vome, kad mūsų apyvarta smuks
apie 15 proc. Nukrito 23 proc. –
nuo 509 mln. litų iki 393 mln. li
tų. Dėl to bėgant metams reikėjo
sumažinti išlaidas 50 mln. litų.
Tai nėra labai paprasta ir leng
va. Juolab kad iki tol visi įmonės
planai buvo kurti galvojant, kad
ekonomika ir toliau augs. Taigi
daug ką reikėjo pergalvoti. Labai
daug dėmesio skyrėme parduotu
vių tinklui optimizuoti – pakei
tėme dalį prekybos vietų, 6 par
duotuves visiškai pertvarkėme,
13 – uždarėme, o 21 atidarėme.
Tiek daug gal ir nereikėjo, tačiau
jau anksčiau buvome pasirašę su
tartis su į rinką ateinančiais nau
jais prekybos centrais. Vienaip ar
kitaip, bendrą valdomų parduo
tuvių plotą šiek tiek padidinome.
Bet apie 30–40 proc. mažinome
darbuotojų atlyginimus. Mano
paties atlyginimas sumažėjo kur
kas daugiau nei 50 proc. Žmo
nių neatleidinėjome, bet nerea
liai daug darbuotojų išėjo moti
nystės atostogų, o kadangi mūsų
kolektyve daug moterų, tai poky
čius labai greitai pajutome.
Taip pat karpėme kai kurias
planuotas investicijas, labai in
tensyviai derėjomės dėl patal
pų nuomos kainų mažinimo. Su
daugeliu patalpų savininkų susi
tarti pavyko.
– Bet ne su visais?
– Na, mes nestreikavome (pernai
ne viename prekybos centre nuo
mininkai skelbė streikus ir kuriam
laikui uždarė parduotuves, siek
dami išsikovoti mažesnes patalpų
nuomos kainas – red. past.). „Ap
ranga“ yra didelė bendrovė, rinko
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bužių parduotuves
Įdomu, kad dar 2008 m. iš mū
sų tinklo prabangos parduotuvių
dingo didelė dalis tuomečių klien
tų. Jais buvo tapę nemažai staiga
iškilusių verslininkų, kurie bu
vo įpratę lengvai gauti daug pi
nigų. Tai daugiausia smulkių ne
kilnojamojo turto įmonių vadovai
ir spekuliantai. Tačiau vieną gra
žią dieną beveik visi jie dingo. Ki
ta vertus, į tas pačias prabangos
parduotuves atėjo nemažai klien
tų, kurie anksčiau pirkdavo dar
kelis kartus brangesnius, išskirti
nius, vardinius ar pagal užsaky
mą gamintus daiktus.
Beje, turgaviečių ir dėvėtų dra
bužių parduotuvių apyvartos irgi
smuko apie 20–30 proc. Taigi vi
sa rinka panašiai sumenko. Neor
ganizuotos prekybos nevertinčiau
kaip stipraus konkurento. Jie vi
sada buvo šalia ir toliau bus, bet
valdomos rinkos dalys beveik ne
sikeičia. Labiau susirūpinti tur
būt vertėtų dėl kito naujo reiš
kinio – į Lietuvos drabužių rin
ką veržiasi kinai. Kai kurie mūsų
šaltiniai tvirtina, jog Kinijos vy
riausybė net skiria dotacijas savo
verslininkams, kad jie galėtų įsi
tvirtinti užsienio rinkose, taip pat
ir Lietuvoje.

mtmečius.	

Gedimino Bartuškos nuotr.

je turime nemažai svorio – kai ku
riuose prekybos centruose Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje užimame
beveik 50 proc. prekybos drabu
žiais rinkos. Tad su mumis bent
jau šnekasi, smulkieji nuomotojai
tokios malonės negavo.
Mes susitarėme beveik su vi
sais nuomotojais, o ten, kur pa
siekti norimo rezultato nepavyko,
parduotuves uždarėme. Sunkiau
sia buvo derėtis su užsieniečiais,
nes jų šalyse tokios krizės nėra ir
jiems sunku suprasti, kodėl nuo
mos kainas staiga reikia mažinti
30 ar 40 proc. Vienaip ar kitaip,
po ilgų diskusijų nuomos kainas
iš viso susimažinome nuo maž
daug 50 mln. litų iki 35 mln. litų
per metus.

ir taip pagilino krizę. Tačiau po
kokių poros metų, manau, jie su
pras, kad ir per šį laikotarpį ėmė
si per daug radikalių veiksmų. Ta
čiau taip greitai stabdydami kre
ditavimą ir griežtindami sąlygas,
jie ir iš normaliai veikiančių įmo
nių atima galimybę dirbti. Tokios
bendrovės kol kas gal ir neturė
tų pelno, bet po kokių trejų me
tų klestėtų. O dabar jos privers
tos užsidaryti.
Aišku, prie dabartinės padė
ties Lietuvoje prisidėjo ir nepro
fesionalūs Vyriausybės sprendi
mai, ypač mokesčių klausimais.
Drįstu sakyti, kad dabartinė val
džia apskritai yra viena nekompe
tentingiausių per visus 20 neprik
lausomybės metų.

– O kaip sekasi tartis su ban
kais – kreditavimo jie nenutraukė, nepareikalavo grą
žinti paskolų?
– Bankai sumažino pinigų kiekį
tiek mums, tiek kitoms įmonėms.
Visų paskolų tuoj pat grąžinti ir
gi niekas neprašo. Negaliu pasa
kyti, kad su SEB banku nesuta
riame, bet gana dažnai tenka eiti
į banką ir ginčytis, įtikinėti juos.
Dabar dėl visų sutarčių reikia de
rėtis – beveik kaip turguje (kavi
nėje, kur vyko interviu, pasiro
džius SEB banko prezidento pa
tarėjui Gitanui Nausėdai, vyrai
mandagiai pasisveikina linktelė
dami galvomis – red. past.).
Manau, po dvejų trejų metų
paaiškės, kad bankai šį laikotarpį
įvertino klaidingai. Dabar mato
me, kad prieš kelerius metus daly
dami labai daug lengvai prieina
mų kreditų bankai pridarė klaidų

– Ar nebijote, kad sunkmečiu
atsigaunantis dėvėtų drabu
žių verslas taps stipriu kon
kurentu?
– Net pačiais geriausiais laikais
apie 40 proc. šalies gyventojų dra
bužius pirko būtent neorganizuo
tos prekybos rinkoje – turgavietė
se ar dėvėtų drabužių parduotu
vėse. Nemanau, kad dabar orga
nizuotos rinkos (prekybos tinklų
ir pavienių parduotuvių) dalis ra
dikaliai sumažėjo. Pačių naujau
sių duomenų neturiu, bet nepasa
kyčiau, kad per pastaruosius porą
metų praradome daug klientų. Nė
ra taip, kad sumažėjus pajamoms
žmonės staiga nusprendžia pirkti
dėvėtus drabužius. Ne, jie tiesiog
renkasi pigesnių prekės ženklų ga
minius ar produktus. Juk ir „Hugo
Boss“ kostiumą galima nusipirkti
tiek už 300 eurų (1035 litai), tiek už
600 eurų (2070 litų).

– Kada tikitės pagerėjimo?
– Priešingai nei šalies valdžia mes
(verslininkai – red. past.) greito
ekonomikos atsigavimo nesitiki
me. Nepažįstu nė vieno verslinin
ko, kuris tikėtų ekonomistų prognozėmis. Manau, kad iki 2008 m.
lygio sugrįšime ne anksčiau kaip
2012 m. Šiais metais mažmeni
nės prekybos rinka dar kris apie
10 proc., panašiu tempu mažės ir
drabužių paklausa. Bet gal ir ge
rai – rinka išsivalys. Pavyzdžiui,
Lietuvoje buvo per daug praban
gos prekių parduotuvių, tad kai
kurios jų bus priverstos užsida
ryti. Persiskirstys vartotojai, gal
būt atsiras daugiau pigesnių dra
bužių parduotuvių.
– Kokie yra artimiausi jūsų
valdomos bendrovės planai?
– Artimiausiu metu planuoja
me uždaryti dar 3 parduotuves.
Ketvirtadalį ar net trečdalį dabar
valdomo prekybos ploto teks at
naujinti, nes parduotuvės tinka
mos naudoti apie penkerius šeše
rius metus, o paskui jas reikia re
novuoti. Taigi teks paišlaidauti.
Kitą mėnesį Taline atidarysime
„Hugo Boss“ ir „Emporio Arma
ni“ parduotuves, galvojame įsigy
ti ir vieną kitą įmonę. Tikslių pla
nų atskleisti negaliu, bet kiekvieną
dieną gauname pasiūlymų pirkti
vieną ar kitą bendrovę.
Dabar yra puiki proga plėstis.
Kita vertus, kol nesibaigs kri
zė, mūsų plėtra bus labai san
tūri. Taip pat norėtume įsiva
žiuoti šalių kaimynių rinkose,
ypač Baltarusijoje – tai didžiu
lė neatrasta šalis. Planų mes tu
rime labai daug. Visada sakau,
kad svarbiausi darbai dar nepa
daryti.

Mažmeninės prekybos pokytis
(proc., 2009 m. palyginti su 2008 m.)
Šalis
Airija

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
–5

–3,8

–5,3

–6,6

–3,7

–*

Austrija

3,7

1,1

3,4

4,3

–0,3

2,7

Belgija

5,4

–1,8

–5,8

4,5

3,6

1,1

Bulgarija

–9,2

–9,7

–8,3

–8,8

–10,1

Čekija

0,9

–0,7

–2,5

–1,6

–3,6

–

Danija

–3

–1,6

–5,8

–1,7

–3,3

–1

Estija

–20,4

–20,5

–21,3

–18,6

–21,2

–16,4

Graikija

–10,2

–4,5

–8,9

–15,4

–10,8

–

Ispanija

–4,6

–4,1

–3,4

–2,7

–5,4

–1,5

1,6

1,2

1,7

3,2

2

0,7

Italija

–1,3

–2,1

–1,7

–0,3

–0,9

–

Kipras

–2,2

–3,1

–6,1

–2,9

–4,9

–

Latvija

–28,9

–29,2

–30,5

–28,5

–30,2

–30,2

Lenkija

3,8

2,7

0,2

3,9

4,6

4,6

–24,5

–27,7

–27,2
–9,8

Jungtinė
Karalystė

–11

Lietuva

–19

–19,9

–25,6

Malta

–6,5

–11,6

–10,9

–7,9

–4,7

Nyderlandai –3,4

–5,1

–5,3

–5,1

–5,1

–

0,5

–1,7

1,7

0,6

–1

Prancūzija

–1,3

Portugalija

–0,4

–1,8

–1,3

–1,4

–2,3

2,2

Rumunija

–12,8

–11,4

–12,8

–9,5

–9,1

–7,4

Slovakija

–10,6

–9,7

–9,2

–10,3

–9,8

–9,3

Slovėnija

–12

–13,6

–17,1

–13,3

–14,5

–11,5

–3,7

–2,0

–1,8

–0,1

1,6
3,1

Suomija

–1,3

Švedija

4,1

0,4

1,3

3,9

2,8

Vengrija

–6,6

–7,3

–7,4

–7,6

–7,8

–

Vokietija

0,3

–2,6

–2,6

–0,7

–2,4

–2,5

Euro zona

–1,5

–2,1

–2,8

–0,9

–2

–1,6

ES

–1

–1,6

–2,2

–0,3

–1,3

–1

*„–“ – duomenys neskelbiami

„Aprangos“ istorija
1945 m. įsteigta Valst ybinė dra

bužių ir avalynės didmeninės pre
kybos bazė.
1992 m. Valstybinė didmen inės
prek ybos bazė pradeda užsiimt i
mažmen ine prek yba drabuž iais.
Tais pačiais metais įmonė privat i
zuojama.
1993 m. įreg istr uojama akcinė
prekybos bendrovė „Apranga“ ir ati
daroma to paties pavadinimo par
duot uvė. Po privat izacijos bend
rovė atsisakė didmen inės prek y
bos funkcijų ir ėmė plėsti nuosavą
mažmeninės prekybos tinklą Lie
tuvoje.
1994 m. dur is atver ia „Aprangos
salonas“ – modern i drabuž ių par
duotuvė, skirta verslo pasaul io at
stovams.
1997 m. atidaroma pirmoji dra
bužių, skirtų jaunimui, parduotuvė
„Aprangos galerija“.
1999 m. atidaroma pirmoji „bou
tique“ tipo parduot uvė „Mados li
nija“.
2000 m. į „Aprangos“ grupę įsi
lieja pirmoji Baltijos šalyse ispanų
moteriškų drabužių prekybos tink
lo parduotuvė „Mango“.
2001 m. atidaroma pirmoji presti
žinių vyriškų – „Hugo Boss“ prekės
ženklo – drabužių parduotuvė.
2002 m. parduotuvių grupė „Ap
rangos salonas“ pakeičia pavadini
mą į „City“.
2003 m. atidaroma pirmoji „Max
Mara“ – vieno garsiausių Italijos pre
kės ženklų parduotuvė moter ims.
Taip pat žengt i pirm ieji žingsn iai

Latvijos rinkoje – atidarytos parduo
tuvės „Hugo Boss“, „Betty Barclay“,
„City“, „Apranga“, „Jack&Jones Only“
parduotuvės.
2004 m. atidaroma 11 naujų ar re
konstruotų parduotuvių. Tarp jų ir
pirmoji Lietuvoje „Mexx“ prekės ženk
lo parduotuvė. Gegužę su grupe „Indi
tex“ pasirašyta franšizės sutartis, su
teikianti teisę atidaryti parduotuves
„Zara“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Rugpjūtį žengti pirmieji žingsniai Es
tijoje – Taline atidaryta pirmoji par
duotuvė „Zara“ Baltijos šalyse. Rugpjūtį „Zara“ atidaryta Rygoje. Čia taip
pat atidaryta pirmoji Rytų Europoje
parduotuvė „Emporio Armani“. Lapk
ritį Vilniuje atidaryta pirmoji parduo
tuvė „Zara“ Lietuvoje. Lapkritį perim
tas prabangaus apatinio trikotažo „La
Perla“ verslas Lietuvoje.
2005 m. atidaroma dar 15 naujų ar
rekonstruotų parduotuvių.
2006 m. atidaryta ar rekonstruota
19 parduotuvių. Metų pabaigoje „Ap
rangos“ grupė valdė 65 parduotuvių
tinklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Bendras parduotuv ių plotas siekė
beveik 39 tūkst. kv. m. Atidar ytos
pirmosios parduotuvės „Bershka“ ir
„Pull and Bear“ Baltijos šalyse.
2007 m. įgyvend inta did žiausia
„Aprangos“ grupės veiklos istorijoje
prekybos tinklo plėtros programa –
atidarytos 25 naujos parduotuvės, 7
uždarytos ir 6 pertvarkytos. Valdo
mų parduotuvių skaičius padidėjo
nuo 65 iki 83. Mažmen in io prek y
bos tinklo plėtrai 2007 m. „Apran
gos“ grupė skyrė 39 mln. litų.
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užribis
Aktyvi 
reabilitacija

Pavojingas
sniegas

Dėl merginos –
peiliu

Palangos reabilitacijos li
goninėje antradienį kilo pa
cientų muštynės. 30-me
tis šiaulietis, 55 metų Kre
tingos rajono gyventojas ir
40-metis tauragiškis girta
vo palatoje, o naktį, jau ge
rokai padauginę, susikivirči
jo ir susimušė. Per grumty
nes lūžo palatos baldai.

Vilniuje antradienio vaka
rą į ligoninę pristatyta ma
žametė, kurią, pasak moti
nos, sužalojo nuo namo sto
go nukritęs sniegas. Ant ve
žimėlyje gulinčios mergai
tės sniegas užkrito Vilniuje,
Šv. Stepono gatvėje. Dėl su
žeidimų mergaitė gydoma
ambulatoriškai.

Trečiadienio naktį Molėtų
rajone, Toliejų kaime, 16-me
tis G.K. peiliu nudūrė savo
22 metų brolį M.S. Policijos
teigimu, žmogžudystė įvyk
dyta broliams aiškinantis
santykius dėl 25 metų mer
ginos. Girtas (2,13 promilės)
16-metis buvo uždarytas į
areštinę.

20 tūkst. padirbtų eurų
Asta Kuznecovaitė
Vilniuje sulaikytas vyras, ban
dęs realizuoti 19,95 tūkst. pa
dirbtų eurų. Kol kas pradėtame
ikiteisminiame tyrime jis yra
vienintelis įtariamasis, tačiau
policija neatmeta galimybės,
kad jų gali daugėti.

Vyras buvo sulaikytas vasario 19 d.
prie prekybos centro BIG. Su
laikant pas jį rasti ir paimti 399
vienetai geros kokybės suklasto
tų 50 eurų nominalo banknotų.
Kaip dienraščiui sakė laiki
nai Policijos departamento Ko
munikacijos skyriaus viršinin
ko pareigas einantis Ramūnas
Matonis, vyras buvo sulaikytas
dviem paroms. Kadangi jis pri
sipažino esąs kaltas, į teismą dėl
jo suėmimo nesikreipta. Įtaria
masis teismo lauks laisvėje.
Pasak R.Matonio, policija kol
kas nėra sulaikiusi daugiau įtaria
mųjų, tačiau neatmeta galimybės,
kad jų bus. „Tiriamos kelios ver
sijos, tačiau dar nelabai norėtume
jas komentuoti“, – sakė Policijos
departamento atstovas.
Kur spausdinami geros koky
bės eurai – Lietuvoje ar užsieny
je, policija dar aiškinasi.
Pareigūnų teigimu, pastaruoju
metu padaugėjo atvejų, kai Lie

„Swedbank“ filmuoja
dėl saugumo?
Dienraščio skaitytojams kilo įtarimas, jog banko „Swedbank“
bankomatuose įrengtos vaizdo kameros gali filmuoti juo besi
naudojančių asmenų PIN kodus.

tuvos piliečiams už parduodamas
prekes buvo įbrukami netikri, ta
čiau labai kokybiškai suklastoti
eurai. Kad pinigai netikri, žmo
nės sužinodavo tik nuėję į ban
kus jų pasikeisti arba bandydami
atsiskaityti užsienyje.
Kai tokių atvejų padaugėjo,
buvo įtarta, kad Lietuvoje gali
veikti netikrų pinigų klastotojų
ir realizuotojų tinklas. Šį tyrimą
atlieka Lietuvos kriminalinės
policijos biuras ir Europolas.
Pastebėta, kad eurų klastočių
padaugėjo ir kitose ES šalyse.
Pinigai pagaminti profesionalia
įranga, juose imituojami apsau
gos ženklai. Kad jie netikri, at
skirti labai sunku.
Baudžiamasis kodeksas už
netikrų pinigų ar vertybinių
popierių gaminimą, laikymą
arba realizavimą numato lais
vės atėmimo bausmę nuo 3 iki
10 metų.

Sprogimas Fabijoniškėse

Slapukai: kamera įrengta tiesiai virš bankomato PIN kodo įvedimo klaviatūros, o ją pamatyti galima tik

pasilenkus. 	

Asta Kuznecovaitė
Asta Kuznecovaitė

a.kuznecovaite@diena.lt

Vilniaus Fabijoniškių rajone,
daugiabučio namo rūsyje, ant
radienį vakare nugriaudėjo
sprogimas. Atvykę ugniagesiai
rado negyvą vyrą.

Įtarimas vagyste

Antradienį 21.09 val. bendruo
ju pagalbos telefono numeriu
112 gautas pranešimas, kad Fa
bijoniškių gatvės 59 namo rūsyje
įvyko sprogimas. Pranešta, kad
daugiabučio gyvenamojo namo
rūsyje kilo gaisras, o sprogimo
banga išgriovė gretimų sandė
liukų duris.
Į įvykio vietą išsiųstos prieš
gaisrinės gelbėjimo pajėgos,
informacija apie įvykį per
duota Vilniaus miesto greito
sios medicinos pagalbos stočiai
ir Vilniaus apskrities vyriau
siajam policijos komisariatui.
Kaip dienraščiui sakė Vilniaus
priešgaisrinės gelbėjimo tarny
bos budėtojai, apie 21.50 val.,
lokalizavus gaisrą, rūsyje rastas

apdegęs vyro kūnas. Jam nu
traukta ranka ir koja. Policijos
duomenimis, žuvo 34 metų vy
ras, su šeima gyvenęs tame pa
čiame name.
Apie 23.20 val. nelaimės vie
toje vis dar dirbo ekspertai.
Bandyta nustatyti, dėl ko įvy
ko sprogimas. Vakar ugniage
siai tyrė dvi sprogimo versijas
– arba žuvęs vyras į rūsį buvo
atsinešęs kokį nors sprogme
nį ir bandė jį ardyti, arba nelai
mė įvyko dėl trumpojo elektros
jungimosi. Ši versija įtikinames
nė, juolab kad po nelaimės visa
me name dingo elektra.

Laišką redakcijai atsiuntęs skai
tytojas teigia, jog vaizdo kamerą
bankomate pastebėjęs visiškai at
sitiktinai. Kamera įrengta tiesiai
virš bankomato PIN kodo įvedi
mo klaviatūros, o ją pamatyti ga
lima tik pasilenkus.
Tokį bankomatą, kuriame įmon
tuota kamera, skaitytojas sakė ap
tikęs Vilniuje, Pylimo gatvėje, toks
pats įrengtas Vilniaus gatvėje prie
„Swedbank“ klientų aptarnavimo
skyriaus. „Tai PIN kodų vagystė ir
bankas už tai turėtų atsakyti“, –
rašo pasipiktinęs skaitytojas.
Vaizdo nefiksuoja

Banko „Swedbank“ Komunikaci
jos skyriaus vadovė Jorūnė Juodž
balytė patvirtino, kad kai kuriuo
se bankomatuose tikrai įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros. Jos
fiksuoja pinigų išdavimo angą ir
bankomatu besinaudojantį as
menį, kai šiam išduodami pinigai

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

ir jis juos paima. „Užtikriname,
kad įrengtos kameros nefiksuoja
vaizdo, kai renkamas PIN kodas“,
– aiškino banko atstovė.
J.Juodžbalytės teigimu, ka
meros buvo įrengtos pernai. Tai
padaryta stengiantis apsaugo
ti klientus. „Siekdami apsaugoti
savo klientus, praėjusiais metais
pradėjome stiprinti bankomatų
saugumą“, – sakė ji.
Kameros užfiksuotas vaizdas,
anot banko atstovės, labai pade
da, kai klientai pamiršta pasiim
ti bankomato išduotus pinigus ar
mokėjimo korteles, padeda nu
statyti juos pasisavinusius asme
nis. „Naudodamasis kameromis
bankas gali dar efektyviau ištir
ti konkrečius atvejus ir išspręs
ti kliento problemas“, – aiškino
J.Juodžbalytė.
Filmuoja veidus

„Penkių kontinentų“ įmonių gru
pės bendrovės BS2, užsiimančios
ir bankomatams skirtos progra
minės bei techninės įrangos par
davimu ir priežiūra, techninės

priežiūros vadovas Andžejus Zak
rieskis teigė, jog su banku „Swed
bank“ jie nedirba, tačiau patikino,
kad kiti bankai stebėjimo kamerų
slaptose vietose neįrengia ir jas
pamatyti gali kiekvienas.
„Paprastai filmuojamas žmo
gaus veidas, yra bankomatų, ku
riuose kamera nukreipta į angą,
kur išduodami pinigai“, – sa
kė jis. Nors vilniečiai jau susido
mėjo „Swedbank“ bankomatuose
keistai įrengtomis vaizdo kame
romis, pasak Vartotojų teisių ap
saugos tarnybos Ekonominių in
teresų departamento direktoriaus
Mariaus Mačiulskio, dėl galbūt
pažeistų savo teisių į tarnybą dar
nesikreipė.
„Nesame gavę nė vieno skundo
dėl bankomatuose įrengtų kame
rų“, – sakė jis.
Skundų dėl kitokių pažeidimų
tarnyba sulaukia po kelis per mė
nesį. Dažniausiai skundžiamasi
dėl pavogtų kortelių panaudoji
mo, nors PIN kodą žinojo tik jos
savininkas, ir neteisėtai nuskai
čiuotų mokesčių.
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pasaulis
Uždegė 
žalią šviesą

Užtraukė 
gėdą ir išėjo

Stojo ginti 
savo pensijos

Rusijos vyriausybė patvirtino
branduolinės elektrinės sta
tybos projektą Kaliningrado
srities Nemano rajone. Elekt
rinės statybos atidarymo ce
remonijoje šiandien dalyvaus
Rusijos vicepremjeras Ser
gejus Ivanovas ir bendrovės
„Rosatom“ generalinis direk
torius Sergejus Kirijenka.

Vokietijos evangelikų baž
nyčios vadovė Margot
Kaessmann vakar atsistaty
dino dėl to, kad vairavo ne
blaivi ir, kaip pranešama, ly
dima vyro. Šeštadienį su
stabdę 51 metų vyskupės
automobilį pareigūnai jos
kraujyje rado 1,5 promilės
alkoholio.

Tūkstančiai darbininkų ant
radienio vakarą protestavo
Ispanijos miestuose ir reika
lavo neilginti pensinio am
žiaus nuo 65 iki 67 metų. Is
panus taip pat piktina prem
jero José Luiso RodríguezoZapatero taupymo planas ir
ketinimai sumažinti valsty
bės išlaidas 50-ia mlrd. eurų.

Teisiama
sadistų
šeimyna
Didžiojoje Britanijoje teisiama
šeima, daugelį metų vergijoje
laikiusi ir kankinusi jaunuolį Mi
chaelą Gilbertą, kurio kūnas be
galvos praėjusiais metais buvo
rastas ežere.

Žaibiškų sprendimų iš karto po
inaug urac ijos V.Jan ukov yč ius
imtis nesiruošia. Po iškilmingų
renginių šiandien vakare jis sku
bės į gimtąjį Donecką stebėti Eu
ropos futbolo lygos varžybų tarp
Donecko „Šachtar“ ir Londono
„Fulham“ komandų.
Pirmojo oficialaus užsienio vi
zito naujasis prezidentas kitą sa
vaitę vyks į Briuselį, kur bandys
pademonstruoti savo ryžtą stip
rinti ryšius su Europa. Jis taip pat
gavo Rusijos vadovo Dmitrijaus
Medvedevo kvietimą kovo pra
džioje apsilankyti Maskvoje.

Pagrindinis įtariamasis 27 metų
Jamesas Wattas su auka susipa
žino vaikų namuose, kai jiems
buvo po 15 metų, ir po kurio laiko
Wattai pakvietė M.Gilbertą gy
venti su jais Lutone. Paauglys nė
neįtarė, kad geradariais apsimetę
žmonės ketina pasisavinti jo pa
šalpą.
Wattų namuose M.Gilbertas iš
gyveno tikrą pragarą.
„Jis buvo kankinamas tiesiog
dėl pramogos, – teisme šią savaitę
pasakojo kaltintojas Stuartas
Trimmeris. – Jį degino, mušė.
Ant kūno, ištraukto iš ežero, vis
dar buvo pneumatinio ginklo
šratų žymių.“
Be to, M.Gilbertas buvo ver
čiamas gulėti ant grindų, o kan
kintojai šokinėjo jam ant pilvo
abiem kojomis. Jie mėtydavo į
auką biliardo kamuoliukus, muš
davo plaktuku, degino plaukus,
vertė gerti savo šlapimą. Miegoti
jaunuoliui dažnai tekdavo ant
grindų, prirakintam antrankiais
prie lovos.
Vienos iš kankintojų dienoraš
tyje pareigūnai rado pasakojimą
apie „žaidimą“, kurį žaisdami
dalyviai moka po 5 svarus ster
lingų už tai, kad pliaukštelėtų
M.Gilbertui, ir po 25 – už smūgį
į galvą.
Kank intam jaun uol iui tris
kartus buvo pavykę pabėgti, bet
Wattai jį rasdavo ir parsiveždavo
namo.
Praėjusių metų sausio 22 d.
M.Gilberto kūnas buvo rastas
ežere Bedfordšyro grafystėje.
Jis buvo taip subjaurotas, kad
ekspertai nesugebėjo nustatyti
tikslios mirties priežasties. Jau
nuoliui buvo nupjauta galva ir
galūnės, tris kartus smogta peiliu
į pilvą.
Dėl kankinimų ir žmogžudystės
teisiami J.Wattas, jo mergina,
broliai, sesuo, tėvas, motina ir
dar viena 21 metų mergina Ni
chola Roberts.

BBC, „Segodnia“, „Ukrainskaja Pravda“ inf.

„The Times“, „The Mirror“ inf.

Dvikova: premjerė J.Tymošenko, kaišiodama pagalius į ratus, trukdys prezidentui V.Janukovyčiui vykdyti savo rinkimų pažadus.	

AFP nuotr.

Ukrainoje pakvipo nauju karu
Naujasis Ukrainos prezidentas Viktoras
Janukovyčius šiandien duos priesaiką
ir priims gausybę sveikinimų iš užsienio
šalių vadovų. Tačiau geidžiamiausios
dovanos jis sulauks dar negreitai.
Kijevas taps bastionu

Eismas beveik sustojęs, ant sto
gų pozicijas užėmė snaiperiai, o
gatvėse patruliuoja sustiprintos
milicijos pajėgos ir civilių drabu
žiais vilkintys pareigūnai. Taip
šiandien atrodo Kijevas, kur 10
val. Aukščiausiojoje Radoje turės
prisiekti naujas Ukrainos prezi
dentas V.Janukovyčius.
Kijevo gyventojai patirs daug
nepatogumų, nes į iškilmes su
važiuos maždaug 100 delegacijų
iš užsienio. Tarp aukštų svečių –
ES įgaliotinė užsienio reikalams
ir saugumo politikai Catherine
Ashton, Baltarusijos prezidentas
Aliaksandras Lukašenka ir kitų
šalių vadovai, įskaitant Lietuvos
Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Pasak šalies vadovės, Ukraina
yra svarbi Lietuvos ir ES partnerė, ir Lietuva yra pasirengusi
toliau padėti Ukrainai integruotis
į Europą, jeigu Kijevas pats to pa
geidaus.

„Praėjusį lapkritį Ukrainoje su
sitikau su visais kandidatais į pre
zidento postą. Lietuva gerbia Uk
rainos piliečių pasirinkimą ir yra
pasirengusi toliau plėtoti dvišalį
dialogą su Ukraina, vystyti eko
nominį ir energetinį bendradarbia
vimą, tęsti bendrą darbą Lietuvos
ir Ukrainos prezidentų taryboje“, –
sakė D.Grybauskaitė.
Boikotuos inauguraciją?

Ukrainos užsienio reikalų minist
ras Petro Porošenka teigė, kad
į V.Janukovyčiaus inauguraciją
atvyks daugiau svečių, nei prieš
penkerius metus buvo atvykę pa
sveikinti Viktoro Juščenkos.
Pats pareigas paliekantis prezi
dentas V.Janukovyčiaus inaugu
racijoje nedalyvaus. Prezidento
rinkimus per plauką pralaimė
jusi premjerė Julija Tymošenko
į kvietimą nereagavo iki pasku
tinės akimirkos. Jos santykiai su
naujai išrinktu prezidentu virto

atvira konfrontacija. Šią savaitę
politikė apkaltino naująjį prezi
dentą, kad šis net nepradėjęs eiti
pareigų pradėjo pardavinėti Uk
rainos interesus ir ketina privati
zuoti šalies dujų transportavimo
sistemą.

Kol du aukščiau
sius postus užims
priešininkai, politi
ka bus paralyžiuota,
ir jokių sprendimų
priimti nepavyks.
J.Tymošenko atsisakė teisme
ginčyti rinkimų rezultatus, bet
palikti ministro pirmininko posto
ji nesirengia. Prezidentas negali
jos atleisti, nes tai padaryti teisę
turi tik parlamentas. O suburti
naujos koalicijos Aukščiausiojoje
Radoje V.Janukovyčiaus Regionų
partijai kol kas nepavyksta.
Naujasis prezidentas svarsto tris
kandidatūras į premjero postą:
trečia vietą prezidento rinkimuose
užėmusio Serhijaus Tihipkos, bu
vusio Aukščiausiosios Rados pir
mininko Arsenijaus Jaceniuko ir
buvusio finansų ministro bei Re
gionų partijos pirmininko pava
duotojo Nykolo Azarovo.

Valstybė bus paralyžiuota

Politologai prognozuoja, esą kol du
aukščiausius šalies postus užims
nuožmūs priešininkai, Ukrainos
politika bus paralyžiuota, ir jokių
sprendimų priimti nepavyks. O jų
reikia itin skubiai. Šių metų vals
tybės biudžetas iki šiol nepatvir
tintas, o Tarptautinis valiutos fon
das delsia išduoti paskutinę 16,4
mlrd. dolerių paskolos dalį.
Kuo baigsis prezidento ir prem
jerės priešprieša, lieka tik spėlioti.
Politinės batalijos Aukščiausio
joje Radoje gali baigtis išanksti
niais parlamento rinkimais, bet
jie taptų didele našta ekonominės
krizės prislėgtai valstybei.
Pirmas vizitas – į Briuselį
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sportas

Karštas „Žalgirio“ – „Unicaja“ Eurolygos
rungtynių reportažas – šiandien 19.45 val. diena.lt

Kalnų slidininkas
tikslus įvykdė

Pirmoji Lietuvos
teniso raketė Ri
čardas Berankis
šiemet nusiteikęs
prisidėti prie ryš
kiausių žvaigždžių
„Grand Slam“ seri
jos turnyruose.

Pažanga: R.Berankis pastaruoju metu nenustoja gerinti savo pozi

cijų ATP reitinge.		

Startas: V.Rumiancevas pirmąsias Vankuverio olimpiados varžy

bas baigė 59 vietoje.	                                                                                                AFP nuotr.

Vankuverio olimpiadoje star
tavo paskutinysis Lietuvos at
stovas Vitalijus Rumiancevas.
Iš kalnų slidininko didelių ste
buklų nelaukta, tačiau savo
tikslus jis įvykdė.

Didžiojo slalomo rungtyje tre
nerio Jurijaus Švecovo auklėtinis
V.Rumiancevas užėmė 59 vietą
tarp 101 dalyvio. 24 metų vilnie
čio bendra dviejų nusileidimų re
zultatų suma – 2 min. 56,79 sek.
Olimpiniu čempionu tapusiam
šveicarui Carlui Jankai V.Rumian
cevas nusileido 18,96 sek. Pirmą
kartą Lietuvos atstovas Vistlerio
olimpinę kalnų slidinėjimo trasą
įveikė per 1 min. 27,27 sek. ir užė
mė 68 tarpinę poziciją.
„Vieta ir laiku esu patenkin
tas, bet po finišo dabar jau drą
siai sakau, kad galėjau paspausti.
Nebuvo nei sunku, nei sudėtin

ga. Matomumas geras. Laikiau
si labai stipriai. Antruoju ban
dymu pasistengsiu aplenkti dar
bent penkis varžovus, o pagrin
dinis tikslas – patekti į šešias
dešimtuką“, – LTOK interne
to svetainė citavo V.Rumiancevą
po pirmojo nusileidimo.
Antrajame rate V.Rumiance
vui pavyko pasiekti tikslą. Nors
jis šįkart buvo lėtesnis ir finišą
pasiekė per 1 min. 29,52 sek., to
užteko šoktelėti devyniomis po
zicijomis į priekį. V.Rumiancevas
taip pat dalyvaus šeštadienį vyk
siančiose slalomo varžybose.
Olimpiniu didžiojo slalomo
rungties čempionu tapęs 23 me
tų C.Janka (2 min. 37,83 sek.)
0,39 sek. aplenkė norvegą Kje
tilį Jansrudą, pelniusį sidabrą, ir
0,61 sek. – pastarojo tautietį Ak
selį Lundą Svindalą.
VD inf.

Miestas „Žalgirį“
parėmė 50 litų
Mindaugas Augustis,
Laura Čyž iūtė
Vilniaus miesto savivaldybė le
gendinei VMFD „Žalgirio“ ko
mandai ištiesė pagalbos ranką
su 50 litų.

Trečiadienį sostinės savivaldybė
nusprendė tapti Vilniaus mies
to futbolo draugijos (VMFD)
„Žalgiris“ dalininke. Vienbal
siai priimtą atitinkamą miesto
tarybos sprendimą posėdį ste
bėję „Žalgirio“ aistruoliai paly
dėjo skanduotėmis „Olė olė Žal
giris!“ ir „Ačiū!“.
Tapti dalininke miesto val
džiai pasiūlė pačios futbolo ko
mandos atstovai. Savivaldy
bė bus devintoji praėjusių metų
pradžioje įkurtos VMFD „Žal
giris“ dalininkė. Tiesa, miestas
klubo kasą papildė visai neįspū
dingu piniginiu įnašu – vos 50
litų. Komandos atstovų teigimu,
„Žalgirio“ šio sezono biudžetas
turėtų siekti 2 mln. litų.

Paklaustas, kaip klubas in
vestuos savivaldybės „finansi
nę injekciją“, VMFD „Žalgirio“
direktorius Mindaugas Kaspe
rūnas susijuokė: „Manau, rasi
me kur. Tokia teisinė tvarka nu
matyta mūsų įstatuose – naujo
dalininko piniginis įnašas yra 50
litų. Negali būti nei daugiau, nei
mažiau.“
Vilniaus meras Vilius Navic
kas anksčiau yra teigęs, kad sa
vivaldybė ketina ieškoti ne fi
nansinių priemonių, kaip padėti
ant kojų šią žiemą pagaliau atsi
stojusiam „Žalgiriui“. Esą klu
bui galėtų būti suteiktos admi
nistracinės patalpos, transporto
paslaugos, savivaldybė padė
tų komandai susitarti su „Žal
girio“ stadiono administracija
dėl aikštės nuomos.
Tikimasi, kad atsidūrusi tarp
VMFD „Žalgirio“ dalininkų sa
vivaldybė skatins kitus rėmėjus
suteikti A lygoje šiemet keti
nančiai rungtyniauti ekipai fi
nansinę pagalbą.

Gedimino Bartuškos nuotr.

Lietuvis brausis į
„Grand Slam“ klubą
Mindaugas Augustis
m.augustis@diena.lt

Grįžo gerai pasidarbavęs

Rekordinę 198 vietą pasauliniame
ATP reitinge šiuo metu užiman
tis geriausias Lietuvos tenisinin
kas Ričardas Berankis parvyko į
gimtąjį Vilnių, kur kitą savaitę
stos į kovą su Didžiosios Britani
jos atstovais.
R.Berankis bus tarsi Lietuvos
rinktinės ašmenys, kuriais tikima
si prasiskverbti pro britų koman
dą ir antrus metus iš eilės patek
ti į Deviso taurės Europos/Afrikos
zonos II grupės antrąjį etapą.
Į Lietuvą R.Berankis grįžo ant
balto žirgo – pastaruoju metu
puikiais rezultatais džiuginantis
tenisininkas nenustoja gerinti sa
vo pozicijų ATP reitinge ir užsie
nyje traukia vis didesnį žiniask
laidos dėmesį.
„Buvo interviu, nepaneigsiu“,
– šyptelėjo mažakalbis Lietuvos
teniso lyderis.
Atsivėrė naujos galimybės

Tiesa, praėjusį savaitgalį R.Be
rankį vėl pristabdė sveikatos
problemos, sugadinusios didžią
ją dalį praėjusio sezono – susižei
dęs lietuvis buvo priverstas pasi
traukti iš turnyro JAV. Tačiau pats
trenerio Remigijaus Balžeko auk
lėtinis tvirtino, kad patirta trau
ma – smulkmė.
„Nugarą šiek tiek skauda, bet
per šią savaitę viskas jau turėtų
būti gerai ir mačui su britais bū
siu visiškai pasirengęs“, – sakė
R.Berankis.
– Šiemet startuojate aukštes
nio reitingo turnyruose nei
anksčiau. Varžybų krūvis pa
didėjo? – dienraštis paklausė te
nisininko.
– Praėjusiais metais buvo pla
nuojamas panašus turnyrų skai
čius, bet tai liga sutrukdydavo,
tai dar kas nors, ir planų nepa
vyko realizuoti. Tikėkimės, šie
met jokių trukdymų nebus. Už
kopęs iki antrojo reitingo šim
tuko turiu galimybę dalyvauti
aukštesnio lygio turnyruose. Pa

vyzdžiui, patekau į Indian Velso
(JAV – red. past.) turnyro kvali
fikaciją. Tai – visai kitokio ran
go varžybos.
– Sėkmingas žaidimas pasta
raisiais mėnesiais įkvėpė pa
sitikėjimo savimi?
– Žinoma, ir labai. Praėjusiais
metais man ne itin sekėsi, visokios
bėdos kibo. Dabar pavyksta gana
stabiliai ir treniruotis, ir rungty
niauti. O dar kai sekasi, psicholo
ginė būsena keičiasi tik į gera.

Norėtųsi startuoti
gegužę vyksiančia
me „Roland Garros“
turnyre Paryžiuje.

– Jūsų nuomone, per šiuos
metus įmanoma prasimušti į
pirmąjį šimtuką?
– Viskas įmanoma, bet tai paro
dys laikas. Kuo aukščiau kyli, tuo
didesni veriasi tarpai tarp tenisi
ninkų reitingo, ir 20 taškų nebe
turi tokios reikšmės kaip anks
čiau. Kita vertus, kuo solides
nis turnyras, tuo didesnis taškų
skaičius tenka už kiekvieną per
galę. Galbūt žmonės galvoja, kad
tokiame lygyje galima daug grei
čiau rinkti taškus, bet, kai išei
ni žaisti su pirmo šimtuko rake
te, taip tikrai nebeatrodo.
– Neseniai aikštėje susi
grūmėte su Ispanijos teniso
žvaigžde Fernando Verdasco.
Skirtumą žaidžiant su tokio
rango tenisininku jautėte?
– Tikrai, skirtumas buvo labai di
delis. Galima sakyti, kad Verdasco
laimėjo tuos taškus, kuriuos norė
jo, siuntė kamuoliuką ten, kur rei
kia, ir nieko čia nepadarysi.
– Žaidžiant su tokiais varžo
vais jums tobulėti turbūt atsi
veria naujos perspektyvos?
– Žinoma, greičiau tobulėji žais
damas su pajėgesniais, o ne silp
nesniais oponentais.

– Galite tikėtis kvietimų į li
kusius tris „Grand Slam“ se
rijos turnyrus?
– Užimdamas tokią vietą reitin
ge, aš jau patenku į „Grand Slam“
turnyrų kvalifikaciją. Tikslių pla
nų dar nežinau, bet norėtųsi star
tuoti gegužę vyksiančiame „Ro
land Garros“ turnyre Paryžiuje.
Taip, man geriausiai sekasi rung
tyniaujant ant sintetinės dangos,
bet žaisdamas ant grunto taip pat
jaučiuosi neblogai.
– Praėjusių metų pabaigoje
buvo kalbama, kad vėl galite
sulaukti kvietimo treniruotis
su Roger Federeriu. Nesutapo
planai?
– Dabar jis atsipalaidavęs, lei
džia laiką su šeima, todėl turbūt
nebeorganizuoja tokių treniruočių
stovyklų kaip anksčiau. Jau seno
kai su Federeriu nebendravau –
mes esame geri pažįstami, susitikę
visada pasisveikiname, tačiau tik
rai neskambiname vienas kitam.
Prisibijo dvejetų

Akistatos su Didžiąja Britanija
laukianti Lietuvos teniso rinkti
nė bus jauniausia šalies istorijoje
– keturių žaidėjų amžiaus vidur
kis siekia vos 17 metų.
Lietuvių varžovai į Vilnių turėtų
atvykti savaitės pabaigoje. Su te
nisininkų kvartetu laukiama gau
sios britų delegacijos – trenerių,
Didžiosios Britanijos teniso fede
racijos atstovų, žaidėjų artimųjų.
„Didžioji Britanija yra pavojingas
varžovas. Komandos bus apylygės.
Britų dvejetas yra daug pajėgesnis,
o mūsų stiprioji pusė – vienetų
varžybos“, – teigė R.Balžekas.
Britų komandoje nebus pajė
giausio šalies tenisininko, ket
virtosios planetos raketės Andy
Murray‘aus.
Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos mačas vyks Vito Gerulaičio
teniso akademijoje kovo 5–7 d.
Praėjusiais metais Lietuvos
rinktinė pirmajame Europos/Afri
kos zonos II grupės etape namuose
pranoko Gruziją 3:2, tačiau kitame
susitikime pralaimėjo Slovėnijai
0:5 ir pasitraukė iš varžybų.
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Klasifikuoti skelbimai
Paslaugos

Įvairūs

Statybos ir remonto

Teismo informacija

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis.
Konsultuojame, visoje Lietuvoje. Tel. 8 689
68 528.
528329

Kitos
Nemokamai išvežame ir perdirbame
visą seną buitinę techniką. Aplinka rūpinkitės patogiai – nepalikite pavojingų
elektronikos atliekų prie konteinerių ar
pamiškėse. Tel. 1806, www.emp.lt.
527383

Parduoda
Nekilnojamąjį turtą
Parduodami nauji butai prie miško Lazdynuose, 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

neatvykus į teismo posėdį, teismas, ieškovui
prašant, gali priimti sprendimą už akių.
539625

Vilniaus m. 1-ajame apylinkės teisme (Laisvės
pr.79A, Vilnius) yra iškelta civilinės byla pagal
ieškovo Zenono Milevskio ieškinį atsakovei Jolitai Norkuvienei dėl 4250 Lt skolos, 5 proc.
metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo pranešimu yra įteikiamas atsakovei ieškinys su priedais. Jeigu atsakovė per 20
dienų po šio pranešimo paskelbimo dienos
nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas 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 Austria Kreditversicherung AG, veikiančio per Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialą, 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 visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
Per 14 dienų nuo paskelbimo dienos atsakovas
privalo pateikti teismui raštu atsiliepimą į ieškinį, kuriame turi būti nurodyta: ar atsakovas sutinka, 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

1, 2 kambarių butą Justiniškėse, Karoliniškėse, Šeškinėje, Žirmūnuose (gali būti su skola). Tel. 246 4833, 8 653 51 529.
538772

Brangiai ir greitai superkame įvairių markių
automobilius: tvarkingus, su defektais, daužtus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 677 22 776.
527124

Superkame įvairių markių automobilius. Tvarkingus, važiuojančius, nevažiuojančius, neeksplotuojamus bei daužtus. Tel. 8 645 61 877.
532621

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

Pranešame Ričardui Bružui, kad Vilniaus m.
3-iajame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A) iškelta civilinė byla Nr. 2-1141-130/10 pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams Ričardui Bružui, Aksanai Bružienei dėl
727,86 Lt skolos bei delspinigių priteisimo.
Per 15 dienų nuo šio pranešimo išspausdinimo dienos atsakovas Ričardas Bružas privalo
raštu pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties nustatytu terminu atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateiks,
teismas, ieškovui prašant, turės teisę rašytinio
proceso tvarka atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi
įteiktais šio pranešimo paskelbimo dieną.
539543

Pranešame Voldemarui Žarnovskiui, kad Vilniaus miesto 3-iajame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. L21923-845/10 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 pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Jeigu be pateisinamos priežasties nustatytu terminu atsakovai
atsiliepimo į ieškinį nepateiks, teismas, ieškovui prašant, atsakovų atžvilgiu rašytinio proceso tvarka priims sprendimą už akių.
539618

Pranešame, kad Vilniaus m. 1-ajame apylinkės 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. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos
iškėlimo teisme, t. y. 2010 01 04, iki teismo
sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui Andriui Jevstignejevui yra įteikiamas ieškinio nuorašas,
ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai bei teismo pranešimas apie atsiliepimo 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

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

SLIDINĖJIMO KELIONĖS:
Italija (Sela ronda, Kronplacas) –
autobusu/lėktuvu – nuo 1250 Lt.
Naujiena! Italija–Šveicarija–Prancūzija autobusu 03 05/lėktuvu kiekvieną šeštadienį – nuo 1250 Lt
Naujiena! Austrija–Šveicarija (Išglas,
San Antonas) – 02 26 nuo 1650 Lt
Naujiena! Austrija (Zilertalio slėnis,
Zell am See, Kaprun) penktadieniais – nuo 1570 Lt
Italija (Madona di Kampilijo, Marileva, Paso Tonale) – nuo 1290 Lt
Prancūzija (Trys slėniai) savo transportu – nuo 280 Lt
Slovakija (Žemieji Tatrai) autobusu/
savo transportu kiekvieną šeštadienį – nuo 590 Lt

Kelionių organizatorius

Vasaros kelionės 2010 katalogai jau
visuose GRŪDOS biuruose! Išankstinis pirkimo akcija vasaros kelionėms
autobusu – 15%, lėktuvu – 35%.
Poilsis Egipte, Kanarų salose, Tailande, Šri Lankoje, Meksikoje. Garantuoti 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, vadovė 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

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

Kelionių organizatorius

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

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 Šeichas (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 kreipkitės į savo turizmo agentūrą!

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 kolektyvams, poilsis Egipte, Kanarų salose.

Kelionių organizatorius

M.K.Čiurlionio g. 9/2-12, Vilnius
Tel.: (8 5) 215 0077, (8 5) 215 0210
vilnius@gruda.lt; www.gruda.lt
Ispanija–Portugalija–Marokas 2010
04 02, 24; 05 14
gėlių paradas Olandijoje 2010 04 21
Pavasario atostogų kelionės moksleiviams. Edukacinės išvykos pedagogams.
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.

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 kelionėms: Turkija, Graikija, Ispanija,
Egiptas, Tunisas, Portugalija.
Kodėl verta pirkti vasaros keliones iš
anksto?
• Kelionių organizatoriai garantuoja, kad jei iki Jūsų išvykimo bus
siūloma mažesnė kaina, Jums
grąžins skirtumą!
• Tik pirkdami iš anksto turėsite galimybę rinktis iš daugybės viešbučių!
• Užsisakę kelionę iš anksto, datą
galėsite keisti nemokamai.
Laukiame Jūsų „Krantas Travel“ biure!

Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriuje (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) 2010 m.
kovo 22 d. 10.15 val. apeliacine tvarka bus nagrinėjami 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“ ieškinį atsakovui Maksim Miteštet dėl skolos priteisimo. Bylą nagrinės teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Volskienės (kolegijos
pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės,
Petro Jaržemskio. Dalyvaujantys byloje asmenys kviečiami į teismo posėdį, tačiau jų neatvykimas nekliudo nagrinėti bylą.
539641

Vilniaus m. 1-ajame apyl. teisme (Laisvės pr.
79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei Laurai Žukauskaitei dėl 24 841,80 Lt skolos,
9909,09 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Jei atsakovė per 20 dienų po šio pranešimo
paskelbimo dienos nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį be pateisinamos priežasties, teismas 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 atsakovui Gintarui Memiui dėl 906 Lt skolos,
2304,96 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų, 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 teisę priimti sprendimą už akių.
539638

Vilniaus m. 1-ajame apyl. teisme (Laisvės pr.
79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui
Viktorui Naimovičiui dėl 754 Lt skolos, 880,70
Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Jei atsakovas per 20 dienų po šio pranešimo paskelbimo dienos nepateiks teismui atsiliepimo į
ieškinį be pateisinamos priežasties, teismas turės teisę priimti sprendimą už akių.
539639

Vilniaus m. 2-ajame apylinkės teisme (412 salė,
Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį
atsakovei UAB „Raivalda“ dėl skolos priteisimo.
Atsakovė per 14 dienų privalo pateikti teismui
atsiliepimą į ieškinį. Negavus atsiliepimo, teismas 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 Vladimirui Ušakovui dėl 281,86 Lt skolos, 5 proc.
metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo
bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų
priteisimo. Informuojame, kad atsakovas privalo per 30 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į
ieškinį. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.
540122

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) yra iškelta civilinė byla pagal
ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei
V.Šaparnytei dėl 749,16 Lt skolos, 530 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo pranešimu yra įteikiamas
atsakovei ieškinys su priedais. Jeigu atsakovė
per 20 dienų po šio pranešimo paskelbimo dienos nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.
540031

Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-869-803/2010 pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija” ieškinį atsakovams
Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 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 apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius) atsiliepimą į pareikštus patikslintus reikalavimus. Teismo posėdis skiriamas 2010 m. kovo 16 d. 15 val.

(Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, Laisvės pr. 79A, Vilnius, 114 posėdžių salė). Trečiojo
asmens Ninos Žukovos neatvykimo į teismo posėdį 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 Aleksandr German dėl 1429,80 Lt likusių mokėjimų,
667 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidų
priteisimo. Atsakovas Aleksandr German turi
teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo
paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2
d.). Nustatytu terminu atsiliepimo nepateikus, 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 bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas turi teisę
susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei
privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus
reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 d.). Nustatytu terminu atsiliepimo nepateikus, teismas gali priimti sprendimą už akių. Laikoma, 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 teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovei Tatjanai Bernasovskajai. Atsakovei
apie procesinių dokumentų įteikimą skelbiama viešai. Atsakovės pareiga per teismo
nustatytą 30 dienų terminą nuo skelbimo
išspausdinimo dienos pateikti atsiliepimą į
ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą 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 spaudą laikyti negaliojančiais.
540080

Kita
Informacija apie teritorijų planavimą pradedama rengti 288 ha teritorijos tarp Juodojo
kelio ir Minsko pl. Detaliojo plano dalies – 67
ha kvartalo detaliojo plano konceptualioji dalis. Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-12
Įsakymas Nr. 30-1893 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minsko
pl. detaliojo plano rengimą“, 2010-02-12 Trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis
Nr. A70-7(3.1.36-MP). Planavimo tikslas: 67 ha
kvartalo konceptualiosos dalies sprendinių parengimas tolimesniam planuojamos teitorijos
dalių (žemės sklypų ar jų grupių) detaliųjų planų rengimui. Detaliojo plano konceptualioji
dalis nustato planuojamos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis, tvarkymo,
erdvinės plėtros prioritetus, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros poreikius. Detaliojo plano konceptualiosios dalies rengimo organizatorius Vilniaus m. savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamentas (Konstitucijos
pr. 3, Vilnius). Detaliojo plano konceptualiosios
dalies rengėjas UAB „Baltic Conctruction Development Group“ (Vivulskio 6/8, Vilnius). Informacija teikiama tel. +370 616 43215, +370
659 18613.Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu.
540376

Vadovaujantis 2008-12-10 sutartimi Nr. 245-08 dėl detaliojo teritorijų planavimo ir organizatoriaus 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 dokumentams rengti pranešame, kad parengtas 0,2258 ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Grigaičių k. Šatrininkų sen. skl. kad. Nr. 4142/0300:233 detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą. Esama žemės 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 detaliuoju 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 planavimo dokumentų planavimo organizatoriui arba rengėjui teikiami raštu per visą dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakoma
raštu. Atsakymas gali būti apskųstas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai Vitebsko g. 19, Vilnius per mėnesį nuo jo gavimo dienos. Tel. 865670549, e. paštas lina@inekstra.lt.
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ketvirtadienis, vasario 25, 2010

menas ir pramogos
„Vilniaus diena“ rekomenduoja

Poezijos
vakaras

Pacifistinis 
kino seansas

„Nuodėmių 
dešimtukas“

Taikomosios dailės muzieju
je šiandien 17 val. rengiamas
vakaras „Dedikacija Justinui
Marcinkevičiui“. Vakare daly
vaus J.Marcinkevičius (nuo
tr.), profesorė Viktorija Dau
jotytė. Eiles skaitys aktorius
Petras Venslovas, poeto žo
džiais sukurtas balades atliks
solistė Giedrė Juknevičiūtė.

Šiandien 20 val. klube
„Tamsta“ „Kino pavasaris gy
vai“ į viršų iškels du pirštus ir
skelbs taiką! Pacifistiniame
muzikos ir kino seanse – do
kumentinis filmas „Jungtinės
Amerikos Valstijos prieš Džo
ną Lenoną“ (2007 m.). Mu
zikine vakaro dalimi rūpinsis
Rafailas Karpis su grupe.

Šiandien 19.40 val. TV3 laida
skaičiuos didžiausius Lietu
vos ne šou verslo garbėtroš
kas. Jolanta Uspaskich, Vladi
miras Romanovas, Irena Ma
tijošaitienė, Laima Paksienė,
Jolanta Paulauskienė – tai
tik keletas, kurie neturėdami
ypatingų talentų panoro lipti į
sceną, ant parketo ar ledo.

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: žaibo 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

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 akmenimis“. Atlikėjai: V.Augustinas (Perkusija),
Vilniaus miesto savivaldybės choras
„Jauna muzika“. Dirigentas E.Kaveckas.

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

„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 „Trintukas“. Rež. M.Valiukas.
Vasario 26 d. 19, 21 val. – Festivalis
„Sirenos‘10“. T.Suzuki „Dionisas“.
Rež. T.Suzuki.

KABARETAS „NEW YORK“

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

Parodos
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS
IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41

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

LIETUVOS NACIONALINĖS
UNESCO KOMISIJOS
PARODŲ SALĖ
Šv. Jono g. 11

Laisvės pr. 60

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

KLUBAS „BRODVĖJUS“
Vokiečių g. / Mėsinių g. 4

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

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.

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

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

Kalvarijų g. 85

Vilniaus g. 39

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

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

22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. Sportas. Orai.
22.40 Veiksmo f. „Aeon Flux“ (JAV, 2005 m.)
(N-7).
0.40 Sveikatos ABC (k).

22.00
23.00
0.00
0.55

6.40
6.55
7.25
7.55
8.55
10.00
10.50
11.50
12.20
13.05
13.35
14.05
14.35
15.05
15.35
16.35
17.40
18.25
18.45
19.10
19.40
20.30
21.10
21.45
21.58

6.50 Televitrina.
7.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“
(k).
7.40 Muzikinė popietė (k).
8.05 „Laiko ženklai“. Dok. laidų ciklas (k).
9.00 „Ekstrasensų mūšis“. Sensacijų šou
(N-7) (k).
10.00 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“
(N-7) (k).
11.05 „Nepaaiškinami
faktai“ (N-7) (k).
12.00 Veiksmo komedija „Užkandinė ant
ratų“ (Honkongas, Ispanija, 1984 m.)
(N-7) (k).
14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“.
14.30 Muzikinė popietė.
15.00 Girių horizontai (k).
15.35 „Vaiduoklių istorijos“.
16.05 „Juokingiausi žmonės ir gyvūnai“.
16.40 „Ekstrasensų mūšis“. Sensacijų šou
(N-7).
17.45 „Nepaaiškinami faktai“ (N-7).
18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7).
20.00 Žinios. Kriminalai. Verslas.
20.20, 0.50 Sportas. Orai.

TV programa

6.00 Labas rytas.
7.05 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės.
Ledo ritulys. Vyrų ketvirtfinalio
rungtynės. Tiesioginė transliacija.
9.30 Vankuverio žiemos olimpinės
žaidynės. Akrobatinis slidinėjimas.
Moterų šuolių finalai.
10.45 Klausimėlis (k).
11.00 „Forumas“. Tiesioginė Lietuvos radijo
laida.
12.00 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės.
Ledo ritulys. Vyrų ketvirtfinalio
rungtynės. Rusija–Kanada.
13.45 Teisė žinoti (k).
14.15 Klausimėlis (k).
14.30 Tele bim-bam (k).
15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“.
15.45 Klausimėlis (k).
16.00 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės.
Slidinėjimas. 4 × 10 km vyrų estafetė.
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.).
18.35, 20.50, 22.35 Sportas. Orai.
18.45 „Senis“ (N-7).
19.55 Gamtos patruliai.
20.25, 22.04 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.00 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės.
Slidinėjimas. 4 × 5 km moterų estafetė.
Tiesioginė transliacija.

22.30 Vakaro žinios.
22.45 Anim. f. „Ledo ritulys“ (Čekija, 1978 m.).
23.00 Vankuverio žiemos olimpinės
žaidynės. Šiaurės dvikovė. Slidinėjimas
10 km. Tiesioginė transliacija.

6.30
7.00
7.30
7.55
8.55
9.30
10.00
10.55
11.50
12.25
13.00
13.05
14.05
14.35
15.35
16.35
17.35
18.45
19.09
19.12
19.40
21.00
21.30

„Lila ir Stičas“.
„Fantastiškas ketvertas“.
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9) (k).
Tegul kalba.
Kakadu (N-7) (k).
FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) (k).
Nuo... Iki... (k).
Abipus sienos (k).
Baras „Pas Violą“ (k).
Ne vienas kelyje (k).
Žirgų lenktynės.
„Kalnietis“ (N-7).
„Vaikų „Warner Bros.“ „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
„Meilės sparnai“.
„Mano nuodėmė“.
„Likimo kerai“.
„Širdžių ėdikės“ (N-7).
Žinios. Sportas. Orai.
Čiuku čiuku traukinuku.
Kakadu (N-7).
Valanda su Rūta.
„Kambarių plėšikai“. Realybės šou (N-7).
Dviračio šou.

Teleparduotuvė.
„Avataras“ (k).
„Simpsonai“ (N-7) (k).
„Zoro. Špaga ir rožė“ (N-7).
„Meilės sūkuryje“.
„Emilija“ (9) (N-7).
Muzikinė karuselė (k).
„Asistentai“. Realybės šou (k).
3-ias butas (N-7) (k).
„Padaužos bebriukai“.
„Įspūdingasis žmogus voras“ (4).
„Hana Montana“.
„Avataras“.
„Simpsonai“ (N-7).
„Nuodėmingoji“ (3) (N-7).
„Svetimas veidas“ (N-7).
„Naisių vasara“ (N-7).
Susitikime virtuvėje.
TV3 žinios, kriminalai. Sportas. Orai.
„Amžini jausmai“ (N-7).
Nuodėmių dešimtukas (N-7).
„Farai“ (N-7).
„Svetimi“ (N-7).
TV3 vakaro žinios. Sportas. Orai.
„Loto 6“. Loterija.

„Spec. būrys“ (N-14).
„Kaulai“ (N-14).
„Derybininkai“ (N-7).
„Sukčiai Ričiai“ (3) (N-14).

20.25 Akistata su Lietuva.
21.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas“. Tiriamosios
žurnalistikos laida.
21.30 Geras filmas. Romantinė drama
„Indokinija“ (Prancūzija, 1992 m.)
(N-7).
0.30 Žinios. Kriminalai. Verslas.
1.00 „Ką daryti?“ (N-7) (k).
2.00–6.00 „Bamba“ (S).

6.54 TV parduotuvė.
7.10, 13.10 Reporteris.
8.00, 11.20 Naša Raša.
8.30, 15.30 „Teletabiai“.
9.00, 17.05 „Makgaiveris“.
10.00, 14.50 TV žaidimas „Šeimų dvikova –
„Akropolio“ turnyras“ (k).
10.50 Sveikatos kodas.
11.50, 19.30, 1.00 Lietuva tiesiogiai.
12.20 Kulinarinių kelionių laida „Skonio
reikalas“.
14.00 „Ekstremalus išbandymas“. Ištvermės
realybės šou (8).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.05 „Širdžiai neįsakysi“.
18.20, 21.55 Naša Raša.
20.10, 23.25 TV žaidimas „Šeimų dvikova –
„Akropolio“ turnyras“.
21.00, 0.05 Reporteris. Orai.
22.25 „Tylos zona“.
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menas ir pramogos

Muzikantas
išėjo, dainos liko

Poetas, publicistas,
vertėjas, prestiži
nio JAV universite
to profesorius To
mas Venclova sa
ko, jog bet kurio
je Europos vieto
je jaučiasi kaip na
mie. Tik Jungtinių
Valstijų, kur gyve
na daugiau kaip
tris dešimtmečius,
taip ir nepamilo.

Grupės „Vairas“ siela Edmon
das Čivinskas nesulaukė orga
nų transplantacijos. Vakar mu
zikantas mirė Kauno medicinos
universiteto Intensyviosios tera
pijos klinikoje.

Įvairus: T.Venclova tikina, kad derinti tarsi kelių žmonių – poeto,

publicisto, vertėjo – gyvenimus jam kur kas įdomiau, nei gyventi
vieno žmogaus gyvenimą.	
Tomo Raginos nuotr.

Mylėti Lietuvą iš tolo
Vaida Milkova

v.milkova@diena.lt

T.Venclovos veikla Vakaruose,
nukreipta prieš sovietinę siste
mą, įvertinta įvairiais Lietuvos,
Lenkijos, Vengrijos apdovanoji
mais. Neseniai viešėjęs Kaune,
kur jam buvo įteiktas simbolinis
Tolerancijos žmogaus apdovano
jimas, poetas prisipažino: išėjęs
į pensiją, norėtų įsikurti neto
li Lietuvos – tam, kad į gimtąją
šalį galėtų žvelgti iš šalies. Anot
poeto, taip žiūrint geriau matyti
šalies istorinė perspektyva.
– Jūsų emigracija iš Lietuvos
buvo priverstinė?
– Ne visai. Kai kurie žmonės iš
buvusios Sovietų Sąjungos neno
rėjo išvažiuoti, bet buvo privers
ti tai padaryti. Taip iš šalies buvo
išprašytas Aleksandras Solženicy
nas. Jį įsodino į lėktuvą ir išskrai
dino, nes tai buvo pernelyg garsus
žmogus, kad jį sodintų į kalėjimą.
Panašiai buvo su Josifu Brodskiu.
Tokius žmones laikyti valstybėje
buvo blogas pavyzdys kitiems. O
aš norėjau išvažiuoti.
– Jūsų disidentinis mąstymas
sovietmečiu buvo visiškai
priešingas jūsų tėvo – rašyto
jo, buvusio Lietuvos rašyto
jų sąjungos pirmininko Anta
no Venclovos – įsitikinimams.
Konfliktavote su juo?
– Šeimoje būna konfliktų, konf
liktėlių, net jei tėvo ir sūnaus pa
žiūros sutampa. Taigi ir mūsų šei
moje konfliktų buvo, bet iš esmės
su tėvu buvome draugai. Žinojo
me (ir visa Lietuva žinojo), kad tė
vas laikosi vienos pozicijos, o aš –
kitos. Beje, mano tėvas nuošir
džiai – ne dėl geresnio gyvenimo –
laikėsi komunistinių pažiūrų. Jis
tai pasirinko dar Smetonos laikų
Lietuvoje, studijų laikais. Ir kar
tą pasirinkęs radikalias kairiąsias
pažiūras – o tais laikais tai nie
ko gera nežadėjo – jų nekeitė. O aš

jaunystėje buvau karštas komjau
nuolis. Paskui mano, dvidešimt
mečio, pažiūros smarkiai pasi
keitė. Baigdamas universitetą jau
buvau gana aiškus antitarybinin
kas. Ir ne tik sieloje, kaip daugu
ma Lietuvos žmonių. Tas pažiūras
reiškiau viešai.

Vadinamojo sveti
mo kraujo Lietuvo
je yra tiek, kad būtų
kvaila kalbėti apie
kokius nors grynakraujus lietuvius.
– Kur yra tikrieji jūsų namai –
Amerikoje, Lenkijoje ar Lie
tuvoje?
– Kai esu Amerikoje, Niu Heivene,
žmonai juokaudamas sakau, kad
laikas važiuoti namo į Lietuvą, o
kai pabūnu pora mėnesių Vilniuje,
dažnai sakau, kad laikas važiuo
ti namo į Niu Heiveną. Taigi mano
namai ir ten, ir ten. Turiu ir dau
giau tokių vietų – Lenkijoje, Juod
kalnijoje. Turbūt bet kuriame Eu
ropos pakraštyje jaučiuosi kaip na
mie. Amerikoje – mažiau. Jos kaž
kaip ir nepamilau. Nors ten patogu
dirbti, lengviau gauti darbo ir tas
darbas yra geriau mokamas. Man
Amerika – tik darbovietė.
– Ką šiais laikais reiškia būti
lietuviu?
– Tai reiškia, kad Lietuva tau turi
rūpėti daugiau nei kitos pasaulio
šalys. Gali būti rusas, lenkas, žy
das, vokietis, kinas, afrikietis, gy
venantis ar tik gyvenęs Lietuvoje,
bet šios šalies reikalai tau turi bū
ti svarbesni nei bet kurio kito pa
saulio krašto. Jei taip yra, esi lie
tuvis – ne siaura etnine, bet pi
lietine prasme. Pastaroji man ar
timesnė. Būti lietuvis gali bet kur
pasaulyje – šiais laikais yra inter
netas, lėktuvai, jei tik nori, su Lie

tuva gali palaikyti labai aktyvų ir
gyvą ryšį. Kalbėti apie grynakraujį
lietuvį juokinga, nes Lietuvoje tiek
ir tiek kraujo primaišyta. Pavyz
džiui, per Lietuvą persirito švedų,
prancūzų, vokiečių, rusų ir dau
gelis kitų kariuomenių. Ir kiekvie
na kariuomenė palikdavo neteisė
tų vaikų, kartais – gana daug. Va
dinamojo svetimo kraujo Lietuvo
je yra tiek, kad būtų kvaila kalbėti
apie kokius nors grynakraujus lie
tuvius. Esu tikras, patyrinėję kad
ir didžiausio tautininko genealo
giją, rastume įvairiausių kitatau
čių priemaišų.

Dėl itin sunkios sveikatos būklės
E.Čivinskas Kauno klinikose buvo
gydomas dvi pastarąsias savaites.
Būtent Kaune, „Combo“ muziki
niame klube, vakar turėjo vykti
paramos E.Čivinskui koncertas.
Popiet draugui išėjus amžiams,
koncertas buvo atšauktas. Klube
susirinko artimi E.Čivinsko drau
gai ir muzikantai, jie uždegė žva
kutes bičiulio atminimui.
Prieš savaitę ištiktas komos, iš
jos dainininkas taip ir nebepa
budo. Praėjusį šeštadienį Reani
macijos palatoje draugą aplankęs
dainininkas Romas Dambrauskas
tikino, kad, jo nuomone, Ed
mondui geriau.
„Šeštadienį aplankiau Edmondą,
jis atsimerkė, pažvelgė į mane“, –
viltimi dalijosi R.Dambrauskas.
Tačiau Intensyviosios terapijos
klinikos medikai vilčių įveikti ligą,
apėmusią visą organizmą, nebetu
rėjo. Širdies, plaučių, inkstų funk
cijos buvo palaikomas aparatūra.
Kepenys kraujavo. Medikai kovojo
su savo paciento liga iki paskutinio
atodūsio.
Kitąmet dainininkui būtų su
kakę 50 metų. Hepatitas B – liga,
nuo kurios muzikantas mirė buvo
diagnozuotas prieš ketverius
metus. Manoma, kad šiuo hepa
tito virusu E.Čivinskas užsikrėtė

prieš 20 metų, kai jam po auto
mobilio avarijos buvo perpiltas
kraujas. Donorystės centruose
tuomet dar nebuvo įdiegta kraujo
kontrolės dėl hepatito virusų sis
tema.
E.Čivinskas buvo gydytas vais
tais, bet šis gydymas nebuvo efek
tyvus. Virusas suardė ligonio ke
penis, nustojo veikę inkstai. Buvo
numatyta šių organų transplanta
cija, bet liga progresavo sparčiau
ir apėmė visą organizmą.
Paramos, skirtos E.Čivinskui
gydyti, koncertai pirmadienį
vyko Mažeikiuose, antradienį –
Klaipėdoje ir Šiauliuose.
„Klausytojų buvo labai daug,
jie dosniai aukojo muzikanto gy
dymui ir šeimai“, – vakar sakė
renginių iniciatorius R.Damb
rauskas. Jis pridūrė, kad buvo ir
daugiau pasiūlymų rengti kon
certus. Kaip bus panaudotos su
rinktos lėšos, koncertų rengėjai
dar negalvojo.
„Dabar tam ne laikas, dar neat
sitokėjome nuo netekties“, – sakė
R.Dambrauskas ir pritarė, kad yra
daug kilnių tikslų lėšoms panau
doti. To turbūt norėtų ir amžiams
išėjęs „Vairo“ lyderis.
„Su E.Čivinsku bendrauti pra
dėjau dar socializmo laikais,
kartu teko dalyvauti ne viename
festivalyje. Dabar prisiminimuose
jis išliks kaip nuostabus žmogus,
kuris niekada nieko neįžeis
davo“, – sužinojęs apie bičiulio
mirtį sakė „Combo“ vadovas
Rimas Kišonas.
VD inf.

– Viešėdamas Vilniuje, pa
prastai užsukate į „Neringos“
restoraną. Sovietmečiu čia jus
tikriausiai dažnai būdavo ga
lima sutikti?
– Sovietmečiu lankydavausi ko
ne kasdien. Ten visada prisimenu
ano meto draugus, kurių daugelio
jau nebėra. Lygiai taip pat Kaune
visada lankydavau „Tulpę“. Deja,
senoji „Tulpė“ išnyko, ir man at
rodo, kad Kaunui tai didelis nuo
stolis – ji turėjo likti tokia, kaip
buvo anuomet, kaip Vilniuje liko
„Neringa“.
Tomo Raginos nuotr.

– Esate sau atsakęs, ar gyveni
me yra prasmė, ar gyvenimas
po mirties tęsis?
– Gyvenimo prasmė yra darbas ir
šeima. Ir vienu, ir kitu atveju man
pavyko. O dėl pomirtinio gyveni
mo – nesu aiškiai sau į tą klausi
mą atsakęs, esu agnostikas. Tikiu
Dievą, bet dėl pomirtinio gyveni
mo nesu tikras. Mane ramina Sok
ratas, kuris sakė: arba po mirties
kas nors yra, arba ten nieko nė
ra. Jei yra pomirtinis gyvenimas
ir atpildas, tada, nieko labai blo
ga nepadaręs, gali nesibaiminti –
atpildas nebus labai sunkus. O jei
po mirties nieko nėra, tai bus pa
našu į miegą be sapnų. „O ar yra
kas nors malonesnio nei miegas be
sapnų?“ – pasakė Sokratas ir be
baimės išgėrė nuodų taurę.

Orai

Savaitės pabaigoje Lietuvoje išliks drėgni
orai su sniegu, lietumi ir plikledžiu. Šiandien daug kur krituliai, daugelyje rajonų
lijundra, rūkas, plikledis. Temperatūra
nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Penktadienį taip pat daug kur nedideli krituliai. Kai kur lijundra, rūkas. Temperatūra
naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos,
dieną nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos.

Šiandien, vasario 25 d.
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Atlanto vandenyno perlu vadinama
Madeiros sala praėjusią savaitę pa
skendo purve, žuvo mažiausiai 42
žmonės. Ekologai dėl to kaltina ne tik
smarkias liūtis ir įspėja, kad gamtinė
nelaimė gali pasikartoti. Pasak eks
pertų, nedidelė sala yra per daug ur
banizuota. Labai arti upių išdygę vieš
bučiai ir kiti pastatai sutankino dirvą
ir pakenkė vandens srovių tėkmei.
Miškai, sulaikantys vandenį, buvo iš
kirsti. Jeigu statant kelius ir pastatus
Madeiroje nebus investuojama į ap
linkos apsaugą, ateityje galima lauk
ti dar skaudesnių katastrofų.

penktadienį

šeštadienį

„Euronews“ inf., „Scanpix“ nuotr.

DATOS (vasario 25 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 Williamsas.
1985 m. gimė dainininkė Ona Kolobovaitė.

prizas
Šią savaitę
laimėkite
„The Body Shop“
paakių kremą ir
veido serumą su
atalių aliejumi,
kurių vertė net
126 litai

mums rūpi Jūsų
regėjimas
www.optio.lt

250 Lt

+2

+2

Gamtinė nelaimė gali pasikartoti

Rytas

Spręskite kryžiažodį nuo
antradienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir
laimėkite savaitės prizą.
Savaitės nugalėtojas bus
išrinktas loterijos būdu iš
visų teisingai atsakiusių.
Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.
1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite:

+1

Utena

Pasaulyje
Atėnai	+18
Berlynas	+10
Brazilija +29
Briuselis	+10
Dublinas	 +5
Kairas	+21
Keiptaunas	+25
Kopenhaga	 +2

+1

Panevėžys

DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD
VILNIUS (žinutės kaina
– 1 Lt.)
arba
2. Iškirpę kryžiažodį su
teisingu atsakymu atneškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius.
Šios savaitės nugalėtoją
paskelbsime antradienį,
kovo 2 d.

Aktyviausias mėnesio
dalyvis gaus prizą –
250 litų vertės „Optio“
kuponą korekciniams arba
saulės akiniams ir nemokamai galės pasitikrinti akis.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saulė teka		
Saulė leidžiasi		
Dienos ilgumas		
Mėnulis (priešpilnis) teka
Mėnulis leidžiasi		

7.18
17.46
10.28
13.16
5.35

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

Vardai

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

horoskopai
AVINAS Užplūs emocijos, nerimas ir sentimentalūs prisiminimai. Su šeimos nariais galite pyktis dėl
neprotingų išlaidų, skonių skirtumo.
Verčiau skleiskite šilumą, meilę artimiesiems. Jie atsilygins tuo pačiu.
JAUTIS Būtinai parodykite savo gerą valią – daug kas priklausys nuo jūsų diplomatiškumo. Nepatartina su sutuoktiniu aptarinėti finansinių klausimų.
DVYNIAI Kils minčių ir idėjų,
kaip jaukiau ir gražiau susitvarkyti savo namus, o gal net gyvenimą.
Ateis suvokimas, ko labiausiai trūksta iki trokštamos harmonijos. Tikėtini verslo, darbo pasiūlymai. Galite sudaryti ilgalaikę naudingą sutartį.
VĖŽYS Būsite nusiteikęs romantiškai, norėsite harmonijos, šiltų jausmų. Sumanumą, apsukrumą pademonstruosite kūrybiniame arba protiniame darbe, tvarkydami komercinius reikalus, organizuodami renginius.
LIŪTAS Pasistenkite ką nors
gera padaryti savo šeimos nariams. Diena nėra palanki aktyviai
veiklai, geriau nepradėti svarbių darbų. Beje, gali paaiškėti, kas slapta trukdo jums kilti karjeros laiptais.
MERGELĖ Seksis daryti įspūdį
bendraminčių grupei, priešingai lyčiai. Kuo keisčiau elgsitės, tuo
labiau intriguosite ir žavėsite aplinkinius. Staigmenų galite tikėtis iš artimųjų, draugų, pažįstamų.
SVARSTYKLĖS Susidursite su
įvairiais netikėtumais, ypač
darbe. Jėgų nestigs svarbiems sumanymams, tačiau sutrukdyti tam gali
keistos aplinkybės.
SKORPIONAS Poelgiai bus mažiau logiški, labiau paremti jausmų. Geras metas pasirūpinti šeima,
namais, tradicijomis. Būtina atiduoti
pagarbą motinai, moteriai.
ŠAULYS Geras metas šeimyniniam gyvenimui. Stiprus bus
intymumo, emocinio artumo, atvirumo poreikis.
OŽIARAGIS Galite patirti nemalonių jausmų, susijusių su
asmeniniais santykiais. Galbūt asmuo, kuris jums brangus iškrės jums
nemalonią staigmeną. Būkite nuoširdus, jei nenorite konfliktų.
VANDENIS Palanku imtis kažko naujo, ypač jei jaučiatės nusivylęs 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 įtarumu. Galima pirkti patogius daiktus
buičiai, namams.

