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Be būs to, 
bet su sko la
Kris ti na Paukš ty tė
k.paukstyte@kl.lt

Nors kai ku rie klai pė die čiai, im
da mi būs to pa sko las, jas ap drau
dė, ti kė da mie si, jog at si ra dus fi
nan si nių pro ble mų tai juos iš gel
bės nuo sko lų naš tos, su si dū rę su 
sun ku mais jie su ži no jo, kad šis 
drau di mas be pras mis.

„Su tar tis su vel niu“
Klai pė die tė Ag nė P., prieš tre
jus me tus iš ban ko pa siė mu si 203 
tūkst. li tų pa sko lą, ją ap drau dė 
„Būs to pa sko lų drau di me“, ti kė
da ma si, jog, pri spy rus fi nan si niams 
sun ku mams, drau di mas sko lin tus 
pi ni gus kre di to riams grą žins už ją.

Ta čiau da bar ji at si dū rė ne pa vy
dė ti no je si tua ci jo je – ne te ku si dar
bo, ne be pa jėg da ma ban kui ati da vi
nė ti pa sko los mer gi na būs tą ati da vė 
kre di tą ap drau du siai kom pa ni jai, 
ta čiau nuo sko lų naš tos 
ji vis tiek neiš si su ko. 4

„Jis į Ita li ją iš ve žė 
ma no mer gi ną. Ir 
tik rai dirb ti ne mo
de liu, nes grį žu si 
po pus me čio ji ne
ga lė jo pa ro dy ti nė 
vie nos nuo trau kos, 
ta čiau su ge bė jo nu
si pirk ti dvie jų kam
ba rių bu tą“, – to kius 
kal ti ni mus vie nas 
klai pė die tis me tė 
po li ti kui Ro lan dui 
Bra žins kui.

Vir gi ni ja spu ry tė
v.spuryte@kl.lt

Mer gi na – 10 tūkst. eu rų
Klai pė dos sa vi val dy bės ta ry bos na
rys, su si sie ki mo mi nist ro pa ta rė
jas R.Bra žins kas ne nei gė, kad yra 
bend ra dar bia vęs su gar sios šo kių ir 
mo de lių agen tū ros „Ka ka dū“ sa vi
nin ke Dai va Mon dei kie ne, ku ri nu
teis ta už tai, kad mer gi nas įtrau kė į 
pro sti tu ci ją ir jas tie kė ara bams.

Vil niaus apy gar dos teis mas 
prieš pat nau juo sius me tus pa
skel bė nuo spren dį šiai klai pė die
tei. D.Mon dei kie nė bu vo kal ti na ma 
mer gi nų, tarp jų – ir ne pil na me

čių, įtrau ki mu į pro sti tu ci ją ir iš jos 
pel ny mu si. Nus ta ty ta, kad iš to kios 
veik los ji už si dir bo ket vir tį mi li jo no 
li tų. Teis mas mo te riai sky rė ket ve
rių me tų lais vės atė mi mo baus mę 
ir kon fis ka vo jos tur to už dau giau 
kaip 257 tūkst. li tų.

Sy kiu su D.Mon dei kie ne bu vo 
nu teis tos dar trys mo te rys. Šią sa
vai tę nu teis to sios dar ga li ap skųs
ti nuo spren dį.

Pro ku ro rai iš siaiš ki no, kad nuo 
2001 iki 2005 m. D.Mon dei kie nė su 
sa vo bend ri nin kė mis į pro sti tu ci ją 
įtrau kė apie 20 mer gi nų, ku rias vež
da vo į Jung ti nius Ara bų Emy ra tus, 
Di džią ją Bri ta ni ją, Pran cū zi ją, Mo

na ką ir Sei še lių sa las. Už vie ną mer
gi ną bu vo mo ka ma 10 tūkst. eu rų.

Gra žių mer gi nų są va dau to joms 
ras ti ne bu vo sun ku, nes jos atei da vo į 
mo de lių at ran kas, ku rias or ga ni zuo
da vo agen tū ros „Ka ka dū“, „Har mo
ni jos pa sau lis“ ir „Vi ta Lu ci“. Vi sų 
šių agen tū rų stei gė ja ar bend ra sa vi
nin kė bu vo D.Mon dei kie nė.

Ve žė nuo 1990ųjų
„Kai spau do je per skai čiau, kad 
D.Mon dei kie nė nu teis ta tik už tuos 
nu si kal ti mus, ku riuos pa da rė nuo 
2001 iki 2005 me tų, pa šiur pau. Ko
dėl nie kas ne ty rė, ką ji vei kė anks
čiau. Juk Klai pė do je vie ša pa slap tis, 

kad „Ka ka dū“ mer gi nos į už sie nį 
bu vo ve ža mos ko ne nuo 1990 me
tų. Ir da lis jų tik rai dir bo ne šo kė
jo mis ar mo de liais, o už sii mi nė jo 
ma žų ma žiau sia kon su ma ci ja“, – 
įsi ti ki nęs klai pė die tis, pa gei da vęs, 
kad jo pa var dė ne bū tų skel bia ma. 
Jis prieš dau giau nei de šimt me tų 
dir bo Žve jų rū mų pa tal po se. Ten 
bu vo ir „Ka ka dū“ biu ras.

By lą ku ra vęs Ge ne ra li nės pro ku ra
tū ros pro ku ro ras Eri kas Vai te kū nas, 
pa klaus tas, ko dėl tir ti tik nu si kals ta
mi epi zo dai nuo 2001 iki 2005 me tų, 
tei gė, kad ne bu vo ras ta anks čiau gal
būt įvyk dy tų nu si kal ti
mų liu di nin kų. 4

Gy ny ba: � miestotarybosnarysR.BražinskasneneigėdirbęssumerginasįprostitucijąįtraukusiaD.Mon
deikiene,tačiautikino,kadsujosnešvariaveiklaneturiniekobendro. 

 NerijausJankauskonuotr.



2

miestas
pirmadienis, sausio 18, 2010

Rink lia vos su rink ta ma žiau

Už au to mo bi lių  
sto vė ji mą per nai 
su rink ta

Sto vos skai tik liai –  �
apie 990000 li tų

Mė ne si niai abo ne men tai –  �
apie 280000 li tų,

Me ti niai lei di mai – apie 3000 li tų �
SMS ži nu tė mis – apie 46000 li tų �

Ne tai ko leng va tų
Kris ti na Paukš ty tė
k.paukstyte@kl.lt

Nors kul tū ros mi nist ro įsa ky mu 
šal tuo ju me tų lai ku – nuo rug sė jo 
iki ge gu žės į vi sus mu zie jus tre
čia die niais lan ky to jai pri va lo bū
ti įlei džia mi ne mo ka mai, di džio ji 
dau gu ma jų to ne pai so.

To kia leng va ta tu rė tų bū ti tai ko
ma tais at ve jais, kai mu zie jų eks
po zi ci jas lan ky to jai no ri ap žiū rė ti 
be eks kur si nio ap tar na vi mo. Ta
čiau ne pai sant šio rei ka la vi mo, vi
du rį sa vai tės į dau ge lį mu zie jų at
vy kę pa vie niai žmo nės už bi lie tus 
mo ka ly giai tiek pat, kiek ir ki to mis 
die no mis.

Kul tū ros mi nis te ri ja, su ži no ju si, 
jog dau gu ma mu zie jų sa va va liš kai 
ne tai ko šios leng va tos, vi siems 
jų iš siun ti nė jo raš tus pri min da
ma, kad taip jie pa žei džia ša ly je 
jau ku rį lai ką ga lio jan čią leng va
tų tvar ką.

Anot Lie tu vos jū rų mu zie jaus ry
šių su vi suo me ne sky riaus ve dė jos 
Ni kos Pu tei kie nės, toks mi nis te ri
jos raš tas prieš ke lias die nas pa sie
kė ir jų įstai gą.

„Nors ir ga vo me to kį raš tą, ta čiau 
jis mū sų ne lie čia, nes šal tuo ju me
tų pe rio du mes dir ba me tik sa vait
ga liais. O be to, įvai rias nuo lai das ir 
leng va tas tai ko me iš ti sus me tus, ne
bū ti nai tre čia die niais. Ne ma žai lan

ky to jų ir taip įlei džia me ne mo ka
mai“, – ko men ta vo N.Pu tei kie nė.

Jos tei gi mu, nuo šių me tų pra
džios vai kai, į mu zie jų at vy kę su tė
vais, glo bė jais ar įtė viais, įlei džia mi 
ne mo ka mai. Taip pat pirk ti bi lie tų 
ne rei kia ir vai kus į eks kur si jas at ly
dė ju siems mo ky to jams.

Jos duo me ni mis, 2008 m. Lie tu
vos jū rų mu zie ju je ne mo ka mai ap
si lan kė 37 tūkst., o 2009ai siais 
– 16 tūkst. lan ky to jų. Pa lan gos gin
ta ro mu zie jaus ve dė ja Vi li ja Ma cie
nė ti ki no, jog tra di ci ja tre čia die niais 
lan ky to jus įleis ti į mu zie jų ne mo ka
mai pas juos jau se niai ne ga lio ja.

„Pas mus jau se niai no rint pa
tek ti į mu zie jų bet ku rią die ną rei
kia mo kė ti tiek, kiek pri klau so, – 8 
li tus. Kad keis tų si kai nos ar tvar
ka – man dar ne te ko gir dė ti. Be to, 
tai spren džia me ne mes, nes esa me 
tik Lie tu vos dai lės mu zie jaus pa
da li nys. Jei gu bus nu spręs ta ki taip, 
rei ka la vi mą vyk dy si me“, – kal bė
jo V.Ma cie nė.

Paš ne ko vės tei gi mu, 50 pro c. 
leng va tos tai ko mos moks lei viams, 
stu den tams, pen si nin kams. Ne
mo ka mai į mu zie jų įlei džia mi iki
mo kyk li nio am žiaus vai kai, neį ga
lūs as me nys.

Į uos ta mies ty je vei kian čius Laik
ro džių, Kal vys tės, Ma žo sios Lie
tu vos is to ri jos bei  Pi lies mu zie jus 
tre čia die niais lan ky to jai už bi lie tus 
tai p pat mo ka kaip įpras tai.

Su si ras ti dar bą – vis dar sun ku

Prog no zė: �� nors�ne�dar�bo�ly�gis�Klai�pė�do�je�vis�dar�au�ga,�ti�ki�ma�si,�kad�ne�tru�kus�jis�sta�bi�li�zuo�sis.���������
� Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

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

Klai pė dos dar bo bir žos duo me ni
mis, šio je įstai go je yra už re gist
ruo ti 18464 be dar biai, o ne dar bo 
ly gis sie kia 11,6 pro c. Prieš me tus 
šie skai čiai bu vo ge ro kai kuk les ni 
– 2009ųjų sau sio pra džio je ne
dar bas Klai pė do je sie kė 4,1 pro c., 
o dar bo ne tu rė jo 6452 žmo nės.

Nors, anot Klai pė dos dar bo bir
žos di rek to riaus pa va duo to jo Vir gi
ni jaus And riu šio, ne dar bas vis dar 
di dė ja, ta čiau to kio greito au gi mo, 
koks bu vo per nai, ne be bus.

„Per praė ju sius me tus ne dar bas 
la bai išau go, ypač sau sį už re gist ra
vo me daug dar bo ne te ku sių žmo
nių, ta čiau tai jau praei tis. Da bar 
lau kia ma sta bi li za ci ja, o pa va sa riop 
ne dar bas gal būt ap skri tai su ma žės, 
nes taip at si tin ka kas met. Sunk me
tis ne tu rė tų bū ti išim tis – per nai, 
kai ne dar bas spar čiai au go, pa va
sa rį jo au gi mas ke liems mė ne siams 
bu vo sta bi li za vę sis“, – ko men ta vo 

V.And riu šis. Jo duo me ni mis, praė
ju sių me tų pa va sa rį vi du ti niš kai 
per mė ne sį bū da vo įdar bi na ma apie 
800–1000 žmo nių. Ki tais mė ne
siais įdar bin ti pa vyk da vo po  500–
600 žmo nių.

Darb da viai vis dar svars to
Paš ne ko vo duo me ni mis, da bar per 
sa vai tę uos ta mies ty je įre gist ruo ja
ma po 500 nau jų be dar bių, o įdar
bi na ma apie 200.

Šiuo me tu Klai pė dos dar bo bir
žo je yra įre gist ruo tos 233 lais vos 
dar bo vie tos. Per nai to kiu pa čiu 
me tu lais vų dar bo vie tų bu vo dvi
gu bai dau giau –  apie 500.

V.And riu šis pa ti ki no, kad dau
giau sia įre gist ruo ja ma pa slau gų sfe
ro je ar pra mo nė je dar bo ne te ku sių 
žmo nių. Ta čiau šio se sri ty se įre gist
ruo ja ma ir dau giau sia lais vų dar bo 
pa siū ly mų. Darb da viai dau giau sia 
ieš ko lai vo me ta li nių konst ruk ci jų 
mon tuo to jų, su vi rin to jų, bend ro sios 
pra kti kos slau gy to jų, lai vų įren gi nių 
mon tuo to jų, be to nuo to jų.

Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Per pir mus me tus rink lia vos už 
au to mo bi lių sto vė ji mą su rink
ta pu se mi li jo no li tų ma žiau nei 
pla nuo ta. Ne pai sant to, val di nin
kai tvir ti na, jog šis mo kes tis pa si
tei si no.

Rink lia va už au to mo bi lių sto vė
ji mą mies to cent re uos ta mies ty je 
pra dė ta rink ti praė ju sių me tų sau
sį. Per pir mus me tus jos su rink
ta 1,4 mln. li tų. Dau giau sia li tų už 
ma ši nų sto vė ji mą su mes ta į sto vos 
skai tik lius. Ta čiau lė šų už ma ši nų 
sto vė ji mą pla nuo ta su rink ti ket
vir ta da liu dau giau – 1,9 mln. li tų.

Klai pė dos sa vi val dy bės Trans
por to tar ny bos ve dė jas Ri man tas 
Moc kus aiš ki no, jog at si li ki mas 
su si da rė dėl ke lių prie žas čių. Di
de lę įta ką tu rė jo tai, jog tris mė ne
sius nuo rink lia vos įve di mo bu vo 
tai ko ma tik mi ni ma li kont ro lė – ar 
vai ruo to jai su si mo ka mo kes tį pri
žiū rė jo tik vie nas eki pa žas.

R.Moc kaus tei gi mu, rink lia
vos su rin ki mui įta kos tu rė jo ir ži
niask lai do je nuo lat vie ši na ma ne
tei sin ga in for ma ci ja, jog sto vos 
skai tik liai pa sta ty ti ne tei sė tai.

Anot ve dė jo, ma žiau lė šų su
rink ta ir dėl to, jog mies to ta ry ba 
su ma ži no kai nas už lei di mus au
to mo bi lius sta ty ti konk re čio je vie
to je, pa di di no juos ga lin čių gau

ti gy ven to jų skai čių, su trum pi no 
rink lia vos rin ki mo lai ką – pla nuo
ta ją rink ti nuo 8 iki 20 val., ta čiau 
nu sta ty ta nuo 8 iki 18 val.

„Rink lia va už au to mo bi lių sto
vė ji mą cent ri nė je mies to da ly je ir 
se na mies ty je pa si tei si no. Ge ro kai 
su ma žė jo au to mo bi lių skai čius“, –  
tvir ti no R.Moc kus.

Praė ju sių me tų lapk ri tį mies to 
ta ry ba pa kei tė rink lia vos už au to
mo bi lių sto vė ji mą tvar ką. Su pap
ras tin ta mė ne si nių abo nen tų iš
da vi mo ir pra tę si mo tvar ka. Nuo 
šiol juos ga li ma pra tęs ti in ter ne tu, 
spau dos kios kuo se, įstai gos „Klai
pė dos ke lei vi nis trans por tas“ ka
so se, nau do jan tis elekt ro ni nio bi
lie to sis te ma. Ne be rei kia kiek vie ną 
mė ne sį sto vė ti ei lė se sa vi val dy bė
je. Taip pat nu ma ty ta, jog rink lia
vą už au to mo bi lių sto vė ji mą bus 
ga li ma su si mo kė ti kont ro lie riui. 
Tai bus ga li ma pa da ry ti vie to se, 
kur sto vos skai tik liai yra to li.

„Van da lai daž nai ne pa tai so mai 
su nio ko ja sto vos skai tik lius. Pas
ta ty ti nau ją at siei na bran giau nei 
sam dy ti žmo gų. Kont ro lie riai dar
bą pra dės, kai pri reiks“, – tei gė 
R.Moc kus.

Pa keis tas ir rink lia vos dy dis už 
au to mo bi lių sto vė ji mą pa jū ry
je. Anks čiau vai ruo to jams tek da vo 
mo kė ti li tą už dvi va lan das. Nuo 
šiol rei kės mo kė ti li tą už pu sant ros 
va lan dos. Pra tęs tas ir rink lia vos už 
au to mo bi lių sto vė ji mą pa jū ry je lai

kas. Anks čiau mo kes tis bu vo ren
ka mas nuo bir že lio 1 iki rugp jū čio 
31 d., nuo šiol – nuo ge gu žės 1 iki 
rug sė jo 30 d.

Šiuo me tu uos ta mies ty je yra pa
sta ty ti 145 sto vos skai tik liai.

Per nai itin išau gęs ne dar bas ne nus to ja di
dė ti ir šie met – uos ta mies ty je fik suo ja mas 
di džiau sias iki šiol bu vęs ne dar bo ly gis. 
Šiuo me tu dar bo ne tu ri be veik 19 tūkst. 
klai pė die čių. Lau kia ma sta bi li za ci ja.

„Ti ki mės, kad ne tru kus lais vų 
dar bo vie tų at si ras dau giau, nes 
me tų pra džio je darb da viai van giai 
įdar bi na žmo nes. Ma tyt, jie lau kia, 
kol bus pa si ra šy tos nau jos su tar tys 
–  kai jie ži nos, ko kie pro jek tai ir 
dar bo apim tys numa tomos, spręs, 
priim ti dau giau žmo nių ar ne“, – 
pa ti ki no spe cia lis tas.

Ne dar bą gel bė ja pro jek tai
Kad ne dar bas smarkiai ne beaugs, 
V.And riu šio tei gi mu, liu di ja ir ne se
niai Klai pė dos dar bo bir žos at lik ta 
ap klau sa. Jos me tu bu vo ap klaus ti 
dau ge lio uos ta mies ty je vei kian čių 
įmo nių sa vi nin kai, ku rių ne ma ža 
da lis ti ki no, jog at leis ti dar buo to
jų šie met jie ne ke ti nan tys.

Pra ne ši mų apie ga li mus bank
ro tus ar ba ma si nius dar buo to
jų at lei di mus taip pat, anot jo, kol 
kas ne gau ta. Vie nin te lė įstai ga Jū
ri nin kų cent ras iki sau sio pa bai
gos pla nuo ja at leis ti vi sus 22 dar
buo to jus.

Taip pat, anot pa šne ko vo, ne
ma žai bend ro vių, dėl su ma žė ju sios 
ga my bos ar už sa ky mų iš gy ve nan
čių fi nan siš kai sun kius lai kus, da
ly vau ja jų iš ES fon dų lė šų vyk do
ma me pro jek te „Lai ki nie ji dar bai“. 
Šio pro jek to tiks las – pa dė ti bend
ro vėms iš lik ti rin ko je neat lei džiant 
dar buo to jų.

„Pro jek te da ly vau jan čių bend
ro vių dar buo to jai pu sę die nos dir
ba įmo nės dar bus, o li ku sią da lį ar 

ke lias va lan das per die ną jie tvar ko 
įmo nės ap lin ką, at lie ka re mon to ar 
ki tus dar bus, už ku riuos mo ka me 
mes. Tai pa de da su ma žin ti ne dar
bą, nes įmo nėms tam pa leng viau 
iš lai ky ti dar buo to jus“, – pa brė žė 
V.And riu šis.

Šia me pro jek te da ly vau jan čių 
bend ro vių dar buo to jams už lais
vuo sius dar bus mo ka mas mi ni ma
lus dar bo už mo kes tis – 4,85 lito 
va lan di nis at ly gi ni mas. Dar bo bir
ža už juos su mo ka ir vi sus mo kes
čius vals ty bei.

V.And riu šis pa brė žė, kad šis pro
jek tas truks tre jus me tus. Šiuo me
tu uos ta mies ty je ja me da ly vau ja 
de vy nios bend ro vės, įdar bi nu sios 
73 žmo nes.



Cho rai. Te le vi zi nio pro jek to „Cho
rų ka rai“ pir mo jo je lai do je sėk mė 
ly dė jo Klai pė dos cho rą, ku riam 
va do vau ja dai ni nin kas Dei vis. Ko
mi si jos pa lan ku mą klai pė die čiai 
pel nė ne tik sa vo bal sais, bet ir su
vai din tu ne di de liu spek tak liu. Ja
me pa si ro dė ir Klai pė dos me ras 
Ri man tas Ta raš ke vi čius, vai di nęs 
res to ra no klien tą. Ko mi si ja klai pė
die čių cho rui sky rė mak si ma lų ba
lų skai čių.

Se mi na ras. Šian dien 10 val. Klai
pė dos moks lų ir tech no lo gi jos par
ke vyks se mi na ras „Kaip pa ruoš ti 
ge rą pro jek to pa raiš ką“. Mo ky mai 
skir ti tiems, ku rie pla nuo ja teik ti 
pa raiš ką Lat vi jos ir Lie tu vos pro
gra mai. Da ly viai su si pa žins su pa
raiš kos for ma bei spe ci fi niais Lat
vi jos ir Lie tu vos pro gra mos rei ka la
vi mais pa raiš kos ren gi mui per tre
čią jį kvie ti mą teik ti pa raiš kas. Da ly
va vi mas – ne mo ka mas.

Pa mal dos. Sau sio 18–25 die no mis 
vi sų ša lies krikš čio niš kų re li gi
nių bend ruo me nių at sto vai mels 
vie ny bės krikš čio niš koms baž ny
čioms bei san tar vės vi sai mū sų tau
tai. Pir mą kar tą mal dos už krikš čio
nių vie ny bę bu vo su kal bė tos 1908 
me tų sau sio 18–25 die no mis, ang li
ko nų ku ni go Paul Watt son ini cia
ty va. Nuo to lai ko krikš čio niš koms 
bend ruo me nėms vie ny bės mal dų 
aš tun ta die nis ta po kas me ti ne tra di
ci ja. Šią sa vai tę vi suo se di džiuo siuo
se Lie tu vos mies tuo se vyks eku me
ni nės pa mal dos. Vi sų Klai pė dos re
gio ne gy vuo jan čių krikš čio niš kų 
kon fe si jų at sto vai rink sis ka ta li kų 
Kris taus Ka ra liaus baž ny čio je sau
sio 24 d. 19 val.

Ky šis. Nak tį iš šeš ta die nio į sek
ma die nį Kre tin go je su lai ky tas gir
tas vai ruo to jas, ne tu rin tis tei sės 
vai ruo ti, po li ci nin kams siū lė ky šį. 
1990 me tais gi mu siam jau nuo liui 
nu sta ty tas sun kus gir tu mo laips nis 
– al koholio matuoklis pa ro dė, jog jo 
krau jy je yra 2,8 pro mi lės al ko ho lio. 
Vai ruo to jas ti kė jo si iš si suk ti nuo ad
mi nist ra ci nės at sa ko my bės ir pa
siū lė pa rei gū nams 200 li tų ky šį.

Va gys tė. Šeš ta die nio va ka rą klai
pė die tis po li ci jai pra ne šė, kad iš 
I.Si mo nai ty tės gat vės 21 na mo kie
mo din go au to mo bi lis „VW Golf“ su 
vo kiš kais nu me riais. Au to mo bi lis 
pa ga min tas 2001 me tais. Ža la – 10 
tūkst. li tų.

Mir tys. Šeš ta die nį Met ri ka ci jos sky
riu je už re gist ruo tos 7 klai pė die čių 
mir tys. Mi rė Ema Au ry lie nė (g. 1927 
m.), Ona Eže rins kie nė (g. 1928 m.), 
And rius Šim ke vi čius (g. 1929 m.), 
Vi lius Mau ri cas (g. 1933 m.), Be ne
dik ta Kil baus kie nė (g. 1933 m.), Da
nu tė Ku li kaus kie nė (g. 1943 m.), Ser
gej Cvet kov (g. 1950 m.).

Nau ja gi miai. Per sta tis ti nę pa rą pa
gim dė 11 mo te rų. Gi mė 4 mer gai tės 
ir 7 ber niu kai.

Grei to ji. Va kar iki 15 val. grei to sios 
pa gal bos me di kai su lau kė apie 50 
iš kvie ti mų. Klai pė die čiai daž niau
siai skun dė si šir dies rit mo su tri ki
mais. Me di kai taip pat bu vo kvie
čia mi pa dė ti gat vė se trau mas pa
ty ru siems žmo nėms bei nuo kal no 
čiuo ži nė jan tiems ir su si žei du siems 
vai kams.

Dienos telegrafas
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Sand ra Lu ko šiū tė
s.lukosiute@kl.lt

Nors par duo tu vė se ne stin ga įvai
rių che mi nių me džia gų ka mi nams 
va ly ti, ta čiau ka mink rė čiai tik tri
na ran ko mis – bus dau giau dar bo.

Pa sak bend ro vės „Ežiu kai“ va
dovo ar ba dar šmaikš čiai vy riau
siuo ju ka mink rė čiu pri si sta tan čio 
Ri čar do Rim kaus, „che mi ja“ ne ga
li nu rung ti se no vi nio ka mi nų va ly
mo su še pe čiais, už li pus spe cia lio
mis ko pė čio mis.

„Gal vie ną šil dy mo se zo ną pra
temp si te ka mi nams va ly ti nau do
da mi tik che mi ją, ta čiau vė liau rei
kės ar ba pa tiems ropš tis ant sto go, 
ar ba kvies tis mus. Ku ro tau py mas 
taip pat grei čiau ter šia ka mi ną“, – 
ti ki no va do vas.

Ar sunk me tis at si lie pia ka mink
rė čiams? R.Rim kus šmaikš ta vo, 
kad sunk me čiu jų pa slau gų pri rei

Ka mink rė čiai pa leng vi na 
ir mal dų ke lią į dangų

Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Klai pė die čių, ku rie gau na ma žas 
pa ja mas, dau gė ja. Per nai so cia li
nes pa šal pas gau nan čių as me nų 
skai čius išau go be veik pust re čio 
kar to. Tiek pat dau giau iš mo kė ta 
ir kom pen sa ci jų už ko mu na li nes 
pa slau gas.

Praė ju siais me tais so cia li nes pa šal
pas ga vo 4 tūkst. 471 klai pė die tis. 
Tai su da ro 2 tūkst. 523 šei mas. So
cia li nės pa šal pos ski ria mos žmo
nėms, ku rių pa ja mos yra ma žes
nės už vals ty bės re mia mas – 350 
li tų. Per nai so cia li nėms pa šal
poms uos ta mies ty je rei kė jo 4 mln. 
625 tūkst. 28 li tų.

Už per nai šie skai čiai bu vo ge ro
kai ma žes ni. So cia li nes pa šal pas ga
vo 1 tūkst. 869 as me nys. Tai su da rė 

1 tūkst. 66 šei mas. Pi ni gų šioms pa
šal poms rei kė jo pust re čio kar to ma
žiau –1 mln. 850 tūkst. 889 li tų.

„So cia li nės pa šal pos ga vė jų skai
čius smar kiai išau go. Tai ro do, jog 
pra gy ve ni mo ly gis ma žė ja“, – tvir
ti no Klai pė dos sa vi val dy bės So cia
li nės pa ra mos sky riaus ve dė ja Aud
ro nė Lie sy tė.

Praė ju siais me tais pust re čio kar
to dau giau rei kė jo ir lė šų kom pen
sa ci joms už ko mu na li nes pa slau gas 
– 4 mln. 7 tūkst. 412 li tų, už per nai 
– 1 mln. 690 tūkst. 59 li tų.

Kom pen sa ci jos už šil dy mą praė
ju siais me tais su teik tos 6 tūkst. 197 
žmo nėms ar ba 5 tūkst. 178 būs
tams. Joms pri rei kė 3 mln. 402 
tūkst. 938 li tų. Už per nai kom pen
sa ci joms už šil dy mą iš leis ta pust
re čio kar to ma žes nė su ma – 1 mln. 
418 tūkst. 496 li tai. Ta čiau 2008 
me tais as me nų, ku riems ji su teik

ta, bu vo dau giau 6 tūkst. 585, tai 
su da ro 5 tūkst. 311 bu tų.

Kom pen sa ci ja už šil dy mą su tei
kia ma, kai jam iš lei džia ma dau giau 
nei 20 pro c. vi sų bu te re gist ruo tų 
šei mos na rių pa ja mų.

„Su ma kom pen sa ci joms pa dvi
gu bė jo. Ta čiau kom pen sa ci joms 
už šil dy mą įta kos tu ri ne tik žmo
nių pa ja mos, bet ir ši lu mos kai na, 
su var to tas ši lu mos kie kis“, – pa
sa ko jo A.Lie sy tė.

Kom pen sa ci jos už karš tą van de
nį per nai su teik tos – 4 tūkst. 254 
as me nims, tai su da ro 2 tūkst. 906 
bu tus. Joms iš leis ta 471 tūkst. 894 
li tai. Už per nai to kių ga vė jų bu vo 
ma žiau – 3 tūkst. 958, tai – 3 tūkst. 
203 bu tai. Kom pen sa ci joms iš leis
ti  209 tūkst. 796 li tai.

Praė ju siais me tais kom pen sa ci
jos už šal tą van de nį skir tos 1 tūkst. 
803 as me nims, tai yra 867 bu tai. 

Joms rei kė jo 44 tūkst. 430 li tų. Už
per nai to kių as me nų bu vo ma žiau 
– 1 tūkst. 193, bu tų – 790. Šioms 
kom pen sa ci joms iš leis ti 15 tūkst. 
876 li tai. Kom pen sa ci ja už šal tą 
ir karš tą van de nį su tei kia ma, kai 
mo kes čiai už šias pa slau gas vir ši ja 
dau giau nei 5 pro c. pa ja mų.

Kom pen sa ci ja už kie tą ku rą per
nai skir ta 309 as me nims, tai yra 184 
šei moms. Tam rei kė jo 88 tūkst. 150 
li tų. Už per nai šie skai čiai bu vo ma
žes ni – 186 as me nys, 127 šei mos. 
Tam rei kė jo 45 tūkst. 891 li to.

A.Lie sy tės tei gi mu, pla nuo ja ma, 
jog šie met so cia li nės pa šal pos ga
vė jų skai čius ge ro kai išaugs. Lė šų 
joms iš mo kė ti rei kės dvi gu bai dau
giau – apie 10 mln. li tų. At lie kant 
skai čia vi mus, ver ti na ma, kad gy
ven to jų al gos ne pa di dės, o be dar
bių skai čius iš liks toks pa ts kaip 
da bar.

Skurs tan čių klai pė die čių dau gė ja

Ka mink rė čiai pra
šo ne nu ra šy ti jų 
pro fe si jos į is to ri jos 
šiukš ly ną – sunk
me tis net ga li tap
ti jos re ne san su. 
Be to, ka mink rė čiai 
siū lo si ne tik iš va ly
ti ka mi ną, bet ir į jū
sų na mus pri vi lio ti 
lai mę.

kia net daž niau: jei anks čiau kai
my ną kvies da vo už bu te lį ka mi ną 
iš va ly ti, tai da bar, kai my nams su
si py kus, – juos.

Ka mink rė čių pa slau gų daž niau
siai pri rei kia Klai pė dos prie mies čių 
gy ven to jams, nors ka mi nus jie va lo 
vi so je Lie tu vo je.

No rė da ma pri si vi lio ti klien tų 
bend ro vė sa vo pa slau gas rek la
muo ja ne ti kė ta for ma – pri me na 
le gen dą apie lai mę ne šan tį ka
mink rė tį.

„Dū mai – mal da dan gui, krei
pi ma sis į pa sau lį val dan čias jė gas. 
Ka mink rė tys rū pi na si, kad ši ko

mu ni ka ci ja vyk tų lais vai. Va di na si, 
jis ne ša lai mę. Te rei kia ją pa gau ti, 
pa grie bus ka mink rė čiui už sa gos 
ir ko nors pa no rė ti“, – aiš ki no vy
riau siasis ka mink rė tys.

Be je, ka mink rė čio skulp tū ra ant 
sto go ne to li „Me ri dia no“ – vie no iš 
ka mink rė čių uoš vio dar bas.

Pa si kei ti mai: �� nors�ka�mi�nai�šiuo�lai�ki�niai,�bet�jų�va�ly�mo�bū�das�iš�li�kęs�se�no�vi�nis.� �

� Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.



 1

 1

4

MIESTAS
pirmadienis, sausio 18, 2010

Be būs to, bet su sko la
Nors 2 kam ba rių bu to ji 
ne be tu ri, ne men ką su

mą iki gy ve ni mo pa bai gos Ag nė vis 
tiek liks sko lin ga kre di tą ap drau du
siai įmo nei.

Jau nos mo ters su tuok ti nis Si mas 
B. dien raš čiui pa sa ko jo, jog nei jis, 
nei jo žmo na ne sup ran ta, ko kia šio 
drau di mo pra smė.

„Kai ma no žmo na įsi gi jo būs
tą, mes dar bu vo me ne su si tuo kę, 
ta čiau da bar ti nė si tua ci ja jau da ro 
įta ką ir man, to dėl pa dė siu jai ieš
ko ti tei sy bės. Apd raus ti kre di tą jai 
pa siū lė ban ko dar buo to jas. Ji taip 
ir pa da rė, nes vy lė si, jog tai nau
din gas, ta čiau, kaip da bar aiš kė ja, 
tai yra vi siš ka ap gau lė –  tas drau
di mas ne tu ri jo kios reikš mės. Tai 
ne drau di mas, o su tar tis su vel niu. 
Kam jis iš vis tuo met rei ka lin gas?“ 
– svars tė Si mas.

Kreip sis į teis mą
Paš ne ko vo tei gi mu, drau di mo su
tar ty je aiš kiai pa ra šy ta, jog kre
di tas ap drau džia mas 100 pro c., 
tad jie pa ma nė, kad, ati da vę būs
tą drau di mo bend ro vei, ne be tu rės 
jo kių įsi pa rei go ji mų nei ban kui, nei 
drau di kui.

„Kai si tua ci ja ta po be vil tiš ka, nes 
ir Ag nė, ir aš tuo me tu ne te ko me 
dar bo, nu ta rė me būs tą ati duo ti. Tai 
pa da rę ne tru kus iš „Būs to pa sko lų 
drau di mo“ ga vo me laiš ką, jog sko los 
su ma ban kui jau su mo kė ta. Ta čiau, 
kad bū si me sko lin gi ir drau di kui 
laiš ke nė neuž si min ta, tai at si
tik ti nai su ži no jo me iš drau gų“, –  
kal bė jo Si mas.

Net ru kus po to, anot Si mo, žmo
na siun tė re gist ruo tus laiš kus į 

„Būs to pa sko lų drau di mą“ no rė
da ma iš siaiš kin ti, kas jos lau kia bei 
kiek ji bus jiems sko lin ga, ta čiau at
sa ky mo ne ga vo iki šiol.

„Jiems iš siun tė me du laiš kus, 
vie ną praė ju sių me tų lapk ri tį, ki
tą gruo dį, ta čiau jie mums neat
sa kė nei raš tu, nei te le fo nu. Da
bar ne ži no me, ką da ry ti, jei tik rai 
tu rė si me jiems su mo kė ti 50 tūkst. 
li tų ar di des nę sko lą. Tik rai ne mo
kė si me. Už ką? Būs to tai ne be tu ri
me. To kiu at ve ju tik rai su drau di
mo su tar ti mi kreip si mės į teis mą, 
nes jo je nė žo džiu neuž si min ta, 
jog tu rė tu me bū ti jiems sko lin gi“, 
– py ko Si mas.

Paš ne ko vas įsi ti ki nęs, jog pa na šio
je si tua ci jo je šiuo me tu yra at si dū rę 
ge ro kai dau giau žmo nių, to dėl jis ti
ki si, jog vi si su si vie ni ję pa duos kre di
tus drau du sią bend ro vę į teis mą.

Neį si gi li na į są ly gas
Bend ro vės „Būs to pa sko lų drau di
mas“ di rek to rė Gi ta na Griš kė nie nė 
tei gė, jog pa sta ruo ju me tu dau gė ja 
žmo nių, ku rie ne be pa jė gia iš si mo
kė ti būs to pa sko lų, tad ne kil no ja
mą jį tur tą per da vę jų įstai gai ti ki si 
iš veng ti fi nan si nių įsi pa rei go ji mų.

„Yra to kių žmo nių, ku rie mums 
ati duo da sa vo būs tus ir ti ki si, kad 
vis kas baig ta. Daž niau siai to kie 
žmo nės nė ra su si pa ži nę su su tar ties 
są ly go mis – pa bė gus sko los naš ta 
nuo jų pe čių ne nuk rin ta. Ji juos per
se kio ja iki mir ties. Jei pe rim tą būs
tą var žy ti nė se par duo si me su nuo
sto liais, skir tu mą klien tas pri va lės 
anks čiau ar vė liau mums su mo kė
ti. Taip bus ir šios mer gi nos Ag nės 
at ve ju. Tai ne tgi reg la men tuo ta ša

ly je ga lio jan čiuo se įsta ty muo se“, – 
paaiš ki no G.Griš kė nie nė. Di rek to rė 
pa brė žė, kad nie kuo met ne bu vo jo
kios kal bos, jog už klien tus vi są su
mą ban kui su mo kės drau di mas.

Šis drau di mas bu vo siū lo mas tik 
tiems žmo nėms, ku rie, anot jos, 
no rė jo, kad ban kas fi nan suo tų vi
są per ka mo būs to kai ną.

„Im da mi pa sko las net ne si gi li
no į su tar tis, ką jie pa si ra šo. Nai vu 
bū tų gal vo ti, kad vi sus nuo sto lius 
pri siim si me mes, juk taip bank ru
tuo tu me. Kre di to drau di mo įmo ka 
yra vien kar ti nė –  ke li tūks tan čiai, 
o klien tų įsi pa rei go ji mai ban kams 
šim ta tūks tan ti niai. Be šio drau di
mo jie ne bū tų ga vę rei kia mos su
mos, jiems bū tų rei kė ję tu rė ti ma
žiau siai 30 pro c. pra di nį įna šą“, 
– ko men ta vo G.Griš kė nie nė.

Sko lą pri va lės grą žin ti
G.Griš kė nie nė tei gė, jog su sun
ku mais su si dū ru si Ag nė pa si rin ko 
leng viau sią ke lią. Ji įsi ti ki nu si, jog 
jei mer gi na bū tų ban džiu si su si tar ti 
su ban ku, šis bū tų ati dė jęs jos kre
di to mo kė ji mo ter mi nus. To kiu at
ve ju ji bū tų iš sau go ju si tu ri mą būs
tą ir bū tų iš ven gu si sko los.

Kol kas jos pa sko lą ban kui „Būs to 
pa sko lų drau di mas“ ati da vi nė ja da
li mis. Pas ku ti nė da lis bus per ves ta 
bir že lį, tuo met bu tas bus par da vi
nė ja mas var žy ti nė se. Tik ta da, kai 
jis bus par duo tas, paaiš kės, ko kią 
su mą  mer gi na bus sko lin ga kre di
tą ap drau du siai bend ro vei.

„Ši mer gi na la bai ar ši ir pik ta. Ji 
nuo lat skam bi nė ja ir aiš ki na, jog 
nie ko iš jos ne rei ka lau tu me, kad 
kreip tu mė mės į lai duo to ją, ku ris 

Be to, to kiems iki 1995 
me tų įvyk dy tiems nu

si kal ti mams – įtrau ki mui į pro sti
tu ci ją ir iš jos pel ny mui si – jau yra 
suė jęs se na ties ter mi nas.

Mo kė šok ti brei ką
„1993–1995 me tais R.Bra žins kas 
daž nai lan ky da vo si „Ka ka dū“ biu re. 
Ma ty da vau, nes pa ts dir bau Žve jų 
rū mų pir ma me aukš te, o „Ka ka dū“ 
bu vo ant ra ja me. Be to, R.Bra žins ką 
la bai daž nai ma ty da vau įvai riuo
se nak ti niuo se klu buo se, jis bū da vo 
nuo lat ap sup tas gra žių mer gi nų, ku
rioms „ka bin da vo ma ka ro nus“ apie 
mo de lio dar bą už sie ny je. Ži nau tris 
mer gi nas, ku rioms R.Bra žins kas pa
dė jo iš va žiuo ti į Ita li ją dirb ti gal ne 
pro sti tu tė mis, bet bent jau kon su
ma to rė mis. Su vie na iš jų prieš jai 
iš va žiuo jant pa ts tu rė jau ro ma ną“,  
– pa sa ko jo dien raš čio šal ti nis.

R.Bra žins kas nuo 2000ųjų yra 
Klai pė dos mies to ta ry bos na rys.

R.Bra žins kas sa vo biog ra fi jo je, 
ku rią pa tei kė Vy riau sia jai rin ki mų 
ko mi si jai, yra nu ro dęs, kad 1989 
me tais tar na vo ta ry bi nė je ar mi jo je, 
o iš jos grį žęs iš va žia vo dirb ti į už
sie nį ir iki 1995 me tų dir bo Ru mu
ni jo je, Če ki jo je, Jung ti niuo se Ara
bų Emy ra tuo se, Ita li jo je.

Praeitis paliko klaustukų

„Taip, aš pa žįs tu D.Mon dei kie nę. 
Grį žęs iš ar mi jos pas ją dir bau. Bu
vau brei ko šo kė jas ir mo kiau mer gi
nas mo der naus šo kio ju de sių, bu vau 
cho reog ra fas“, – nu ty lė tą sa vo biog
ra fi jos fak tą at sklei dė R.Bra žins kas.

Po li ti kas aiš ki no, kad 1992 me
tais su gru pe „Ka ka dū“ mer gi nų iš
va žia vo į Ru mu ni ją. Mer gi nos šo ko, 
o jis dir bo gru pės va do vu.

Akib rokš tas: �� kai�ku�rie�lie�tu�viai�ne�si�ti�kė�jo,�jog,�ne�te�kę�būs�to,�vė�liau�
jie�liks�dar�ir�ne�men�kas�pi�ni�gų�su�mas�sko�lin�gi�ban�ko�pa�sko�las�ap
drau�du�siai�bend�ro�vei.� � Min�dau�go�Ažu�ši�lio�nuo�tr.

yra jos tė vas. Ta čiau iš jo mes ir gi 
ne ga li me nie ko rei ka lau ti, nes jis 
pa ts tu ri pa sko lų. Ly giai taip pat ir 
jo būs tą mes esa me pe rė mę bei par
da vi nė si me var žy ti nė se“, – paaiš
ki no G.Griš kė nie nė.

Paš ne ko vė tei gė, jog jei klien tė ne
si tars gra žiuo ju ir ne su tiks ati duo ti 
sko los, ji vis tiek bus išieš ko ma teis
me. Bus ban do ma išieš ko ti sko lą iš 
ki to jos tur to, gau na mų pa ja mų.

Klai pė do je dau giau siai sko li nin kų
Anot G.Griš kė nie nės, uos ta mies ty
je su fi nan si niais sun ku mais su si
du rian čių žmo nių skai čius jau ku rį 
lai ką len kia ki tus di džiuo sius ša lies 

mies tus. Pas ta ruo ju me tu drau di
mi nių įvy kių čia ge ro kai išau go.

Paš ne ko vė tei gė, jog vi so je ša ly
je šiuo me tu iš si mo kė ti pa sko lų už 
būs tą ne be ga li apie 1,2 tūkst. būs tų 
sa vi nin kų, iš ku rių dau giau nei 30 
pro c. gy ve na Klai pė dos re gio ne.

Pa sak jos, ne se niai bu vo sten gia
ma si at lik ti ana li zę, sie kiant iš siaiš
kin ti klien tų ne mo ku mo prie žas tis, 
ta čiau to pa da ry ti ne pa vy ko. Ji pa
brė žė, kad Klai pė da iš ki tų di džių
jų ša lies mies tų nie kuo neiš sis ki
ria – čia ne dar bo ly gis yra šiek tiek 
ma žes nis nei vi so je ša ly je, o būs to 
pa sko lų iš duo ta net ma žiau nei ki
tuo se did mies čiuo se.

„Bu vo toks Ro lan das“
„Ru mu ni jo je ir pa si li kau. Su si ra
dau kon tak tų ir dir bau už sie ny
je. Su „Ka ka dū“ ma no ke liai iš si
sky rė, nes su agen tū ros va do vais 
tu rė jau konf ik tą. Su jais ne bend
ra dar biau ju gal nuo 1993 me tų“, – 
aiš ki no mies to ta ry bos na rys.

Pak laus tas, ar nuo 1993 iki 1995 
me tų tik rai nė ra lan kę sis „Ka ka
dū“ biu re, R.Bra žins kas ti ki no, kad 
į agen tū rą nie ka da ne be bu vo už su
kęs, nes ne ga lė jo fi ziš kai – jo ne bu
vo Lie tu vo je.

„Ka ka dū“ agen tū ro je tik rai dir
bo Ro lan das, tik pa var dės ne ži
nau. Toks su aki niais. Ta čiau aš su 
juo ne tu rė jau jo kių rei ka lų“, – tei gė 
sinch ro ni nio plau ki mo tre ne rė Je le
na Agar ko va, ku rios gru pę D.Mon
dei kie nė su vy ru 1995 me tais iš ve žė 
į Jung ti nius Ara bų Emy ra tus.

R.Bra žins kas ne šio jo aki nius.
J.Agar ko va „Ka ka dū“ agen tū rą 
pri si me na su kar tė liu, nes jai taip 
pat te ko nu ken tė ti nuo jos va do vų. 
D.Mon dei kie nė su vy ru J.Agar ko
vą ir jos gru pę va žiuo ti pas ara bus 
įkal bi nė jo nuo 1994 me tų. Ža dė jo, 
kad mer gi noms rei kės reng ti pa
si ro dy mus van de ny je, suo kė apie 
di de lius pi ni gus. Ta čiau nu va žia
vus į JAE mer gi nos bu vo pri vers

tos šok ti ne tik van de ny je, bet ir 
ba re. Jos be veik ne ga vo pi ni gų.

„Kai su pra tau, kad esa me ap
gau tos, iš va žia vau į Lie tu vą. Įkal
bi nė jau vyk ti ir mer gi nas, bet jos 
li ko. Taip ir ne ži nau, ką jos ten dir
bo. Lyg vieš bu ty je, lyg mo te ly je“, – 
tei gė J.Agar ko va.

Ša lia ne sto vė jo
„Kai bend ra dar bia vau su D.Mon
dei kie ne, bu vo gra žūs, idea lūs san
ty kiai ir dar bai. Ačiū Die vui, kad 
mū sų ke liai anks ti iš si sky rė. To
dėl la bai ste bi na no ras ma ne su
sie ti su jos veik la. By lo je ne su ap
klaus tas net kaip liu di nin kas“, 
– tvir ti no R.Bra žins kas. Pro ku ro
ras E.Vai te kū nas taip pat tei gė, kad 
R.Bra žins ko pa var dės by lo je nė ra. 
„Ta čiau ta by la yra kaip vo ra tink lis 

– iš skir ta į la bai daug da lių. R.Bra
žins ko pa var dės ne bu vo to je da ly
je, ku rią ty riau aš“, – sa kė E.Vai
te kū nas.

Vie no je iš by los da lių ti ria ma, ar 
mer gi nų ieš ko da vo tik D.Mon dei
kie nė su sa vo bend ri nin kė mis. Kri
mi na lis tai tu ri duo me nų, kad gra
žių pa ne lių ieš ko da vo ne tik pa čios 
agen tū ros, bet ir jo se ne dir ban tys 
as me nys, ku rie už su ras tas mer gi
nas gau da vo ko mi si nių.

Klai pė dos apy gar dos pro ku ra tū
ra at lie ka iki teis mi nį ty ri mą, ku
ria me aiš ki na ma si, kas dar ga lė jo 
pa dė ti mer gi nas įtrauk ti į pro sti
tu ci ją. Įta ri mai kol kas nie kam ne
pa reikš ti.

R.Bra žins kui pra ne šus, jog yra 
liu di nin kų, tei gian čių, kad jis tar
pi nin ka vo ma žiau siai tris mer gi
nas iš ve žant į Ita li ją dirb ti kon
su ma to rė mis, jis to kių kal ti ni mų 
iš si gy nė. „Ne su šiuo klau si mu nei 
in for muo tas, nei ap klaus tas, nei 
su si jęs, tai ką aš ga liu ko men tuo
ti. Ne nei giu, kad pa žįs tu D.Mon
dei kie nę, nes tai fak tas. Ma ne la
bai ste bi na, kad to kia gra ži veik la 
pe rau go į to kį ne šva rų rei ka lą. 
Ta čiau ma nęs tai ne do mi na, nes 
aš ša lia ne sto vė jau“, – tvir ti no 
R.Bra žins kas.

Baus mė: �� už�mer�gi�nų�įtrau�ki�mą�
į�pro�sti�tu�ci�ją�ir�iš�jos�pel�ny�mą
si�D.Mon�dei�kie�nė�nu�teis�ta�ka�lė
ti�ket�ve�rius�me�tus.

Bu vau brei ko šo kė
jas ir mo kiau mer gi
nas mo der naus šo
kio ju de sių, bu vau 
cho reog ra fas.

Rolandas Bra žins kas:
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svarbiausią metų įvykį –  

Metų klaipėdietės RiNkiMUs
Brangūs klaipėdiečiai, siūlykite moterį, kurią galima būtų tituluoti aštuntąja Metų klaipėdiete.

Jau pasiūlytos šios moterys:

Kandidates iki sausio 20 dienos galite siūlyti: 
Portale www.kl.lt, e. paštu klaipediete@kl.lt, siųsti arba atnešti laiškus į redakciją adresu: Metų klaipėdietės rinkimams, dienraštis „Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, Klaipėda.

da lia Biels ky tė, poe tė, on ko he ma to lo gi nių li go
nių bend ri jos „Krau jas“ pir mi nin kė, – už ge ru mo 
ini cia ty vas ir vi so ke rio pą pa gal bą krau jo vė žiu 
ser gan tiems žmo nėms. 

Ra sa Bras laus kie nė, Klai pė dos uni ver si te to Vai
kys tės pe da go gi kos ka ted ros ve dė ja, – už jos be
są ly giš ką no rą ir ryž tą pa dė ti stu den tams, už 
nuo šir dų at si da vi mą sa vo dar bui, už pa gal bą ne 
tik stu di jų klau si mais, bet ir iš ties tą ran ką sun
kiuo se gy ve ni mo vin giuo se, už nau jas idė jas ir 
sie ki mą to bu lin tis bei to bu lin ti ki tus sa vo sri ty je.

Rai mon da Bu čins kie nė, Vals ty bi nės ne mais
to pro duk tų ins pek ci jos Klai pė dos sky riaus ve dė
ja, – už nuo šir du mą, ob jek ty vu mą, to le ran ci ją, 
pa pras tu mą, kom pe ten ci ją ir il ga me tį dar bą su 
var to to jais, gi nant jų tei ses.

Renata Būdvytienė, leidybos grupės „Druka“ 
vadovė, – už istoriniuskultūrinius leidinius, 
reprezentuojančius miestą, už itin atsakingą 
požiūrį į darbą, už kultūrinių renginių organizavi
mą, meilę knygai ir skaitytojui.

Jelizaveta daugininkienė, Klaipėdos autobusų 
parko direktorė, – už tai, kad nepaisydama sun
kmečio ir didelių biurokratinių intrigų sugebėjo 
per rekordiškai trumpą laiką pastatyti miestui 
naują autobusų stotį.

aušra daukantaitė, Klaipėdos lėlių teatro 
direktorė, – už didelį kultūrinį indėlį, plėtojant 
profesionalaus teatro vaikams tradicijas Klaipė
dos mieste.

Re gi na dir vons kie nė, Bal ti jos gim na zi jos ang lų 
kal bos mo ky to ja me to di nin kė, –  už il ga me tį pe
da go gi nį dar bą, at si da vi mą ir mei lę mo ki niams, 
jų ruo ši mą olim pia doms ir vals ty bi niams eg za
mi nams, už nuo sta bų hu mo ro jaus mą, nuo šir
du mą, ge ru mą, op ti miz mą.

dalytė Fabijonavičienė, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Klaipėdos komiteto sekretorė, – už 
nenuilstamą ir nesavanaudišką pagalbą vargs
tantiesiems.

li na Grin či kai tė, leng vaat le tė – la biau siai Klai
pė dą gar si nu si spor ti nin kė, grei čiau sia Lie tu vos 
mo te ris, 2009 m. Eu ro pos jau ni mo iki 23 me
tų 100 m bė gi mo var žy bų čem pio nė, es ta fe tės 
4 po 100 m bron zos me da lio lai mė to ja, pa sau

lio stu den tų va sa ros žai dy nių – uni ver sia dos lai
mė to ja.

dil je ta Gus tie nė, Vy tau to Di džio jo gim na zi jos 
di rek to riaus pa va duo to ja, – už  res pub li ki nius 
pro jek tus, da ly va vi mą gim na zi jos ir vi suo me ni
nia me gy ve ni me, už mo ki nių ruo ši mą olim pia
doms ir ren gi niams, už be ga li nį rū pi ni mą si ko
le go mis ir gim na zis tais, už gim na zi jos var do 
puo se lė ji mą.

Ni jo lė Han sen, So cia li nių pro ble mų spren di mo 
aso cia ci jos va do vė, – už  ne pa liau ja mą rū pi ni
mą si vargs tan čiais ir li gos pa kirs tais žmo nė mis.

Rita ilgūnė, įmonės „Aumura“ direktorė, – už 
tai, kad dešimtys į gatvę išmestų keturkojų jos 
dėka surado namus.

aleksandra ivanenko, penkių vaikų mama, – už 
suteiktą meilę ir šilumą keturioms našlaitėms, 
kurias apsiėmė globoti, o pernai pagimdė savo 
sūnų.

kris ti na Jo ku ba vi čie nė, dai lė ty ri nin kė, LDM Pra
no Dom šai čio ga le ri jos Klai pė do je di rek to rė, – 
už klai pė die čių dai lės po pu lia ri ni mą ir jos va do
vau ja mos ga le ri jos ren gi nius bei edu ka ci ją.

Gražina Juodytė, žurnalistė, – už miesto istorijos 
puoselėjimą ir žmonių atminties skatinimą, 
sudėtą į knygą „Klaipėdos akvarelės“. LTV rengia
moje akcijoje „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ 
išrinkta Klaipėdos šviesuole.

Violeta Jusionienė, Klaipėdos galerijos vadovė, 
– už įdomius meninius projektus galerijoje, už 
menų aukcionų „Sušildykime mažąsias širdeles“, 
kurių metu surinktos lėšos skiriamos vėžiu 
sergantiems vaikams, organizavimą.

Giedrė karpienė, „MP models“ modelių agen
tūros vadovė, – už Klaipėdos vardo garsinimą 
visoje šalyje surengtuose daugiau nei 30yje 
renginių, susijusių su mada, grožiu, laisvalaikiu. 
Tarp šių renginių – Lietuvos šokių maratonas, 
kur pasiekti du Lietuvos rekordai, Lietuvos go go 
čempionatas.

Vir gi ni ja ko chans ky tė, ak to rė, – už li te ra tū ri nes
mu zi ki nes pro gra mas, vi suo me nė je po pu lia ri
nan čias mū sų kul tū ros tra di ci jas ir me ną.

dai va kša nie nė, mu zi ko lo gė, Klai pė dos uni ver

si te to pro fe so rė, Se na to pir mi nin kė, – už Klai pė
dos mu zi ki nės kul tū ros tra di ci jų puo se lė ji mą, 
sklei di mą ir kul tū rin gos, iš pru su sios, at si da vu
sios sa va jam kraš tui jau no sios kar tos ug dy mą.

da lia kuž mars ky tė, ope ros so lis tė, Klai pė dos 
mu zi ki nio teat ro ar tis tė, – už pui kius vaid me nis 
Klai pė dos mu zi ki nio teat ro spek tak liuo se.

dai va lo žy tė, dai li nin kė ke ra mi kė, – už jos ku
ria mą me ną, gar si nan tį mo te rį ir Klai pė dos kul
tū rą.

ely tė luk šie nė, iki teis mi nio ty ri mo įstai gų pro fe
si nės są jun gos uos ta mies ty je va do vė, – už ak ty
vią ko vą dėl pa rei gū nų tei sių.

dia na Ma čiū tė, spor ti nin kė, –  už ne nuils ta mą 
en tu ziaz mą for muo jant jau nų jų spor ti nin kų as
me ny bes bei gar si nant Klai pė dos mies to var dą 
įvai riuo se tarp tau ti niuo se ka ra tė tur ny ruo se.

audronė Milkintaitė, akušerėginekologė, – už 
atsakingumą ir nuoširdų darbą.

Onu tė Mi ta lie nė, Klai pė dos uni ver si te ti nės li go
ni nės vy riau sio jo gy dy to jo pa va duo to ja, – už at
si da vi mą sa vo pro fe si jai ir pa cien tams.

lo re ta Nar vi lai tė, kom po zi to rė, Klai pė dos kon
cer tų sa lės di rek to riaus pa va duo to ja kul tū ri nei 
veik lai, – už mu zi ki nės kul tū ros ug dy mą ir puo
se lė ji mą Klai pė do je, mū sų uos ta mies čio var do 
gar si ni mą Lie tu vo je ir pa sau ly je au to ri niais mu
zi kos kū ri niais.

ai da pe če liū nie nė, ak ty vi vi suo me ni nin kė ir fi
lant ro pė, me no glo bė ja, Klai pė dos ap skri ties 
mo te rų LIONS klu bo „Smil tė“ ini cia to rė ir ak ty
vis tė, – už kū ry biš ku mą, ge ra šir diš ku mą ir lab da
ros ini cia ty vas, pa de dant on ko lo gi nė mis li go mis 
ser gan tiems vai kams.

Mag da le na pik laps, Klai pė dos vals ty bi nės ko le
gi jos lek to rė, Vo kie čių bend ri jos ir lab da ros or
ga ni za ci jos „San do ra“ pir mi nin kė, – už vo kie čių 
tau tos kul tū ri nių tra di ci jų puo se lė ji mą, gim to
sios kal bos iš sau go ji mą, Vo kie čių kul tū ros die nų 
mies te or ga ni za vi mą ir lab da rin gą veik lą.

tatjana puškarskaja, „Vilojos“ sveikatos centro 
šeimos gydytoja, – už atsidavimą darbui ir savo 
pacientams.

in ga Ri nau, Klai pė dos uni ver si te to dės ty to ja, – 
už jos ne pails ta mą ko vą dėl sa vo duk ros ir ma žu
tės mer gai tės tei sės tu rė ti ma mą, už jos at si da
vi mą vai kams, ko vo jant su vals ty bi nių ins ti tu ci jų 
ma lū nais.

Jovita saulėnienė, filologė, 2010 m. 
I.Simonaitytės premijos laureatė, – už Klaipė
dos krašto bei Mažosios Lietuvos dvasios, kultū
rinių istorinių tradicijų puoselėjimą, už aktyvų 
dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime, už 
5 leidinių apie Klaipėdos kraštą ir jo iškiliausias 
asmenybes išleidimą, už Rytprūsių kultūrinio 
istorinio laikraščio „Smiltė“ leidybą, už Klai
pėdos vardo garsinimą Lietuvoje, Vokietijoje, 
Karaliaučiuje.

Romena savickienė, Klaipėdos turizmo ir 
kultūros informacijos centro direktorė, – už 
įdėtas pastangas organizuojant regatos „The Tall 
Ships Races“ sutiktuves Klaipėdoje, už suburtą 
darnų kolektyvą, kurio nuopelnas – ši gražiau
sia, įspūdingiausia ir įsimintiniausia šventė, už 
begalinę meilę savo miestui, už idėjas, norą jį 
gražinti, gaivinti, padaryti įdomų ir patrauklų 
tiek klaipėdiečiams, tiek miesto svečiams.

Ne lė sa vi čen ko, teat ro ir ki no ak to rė, – už ne
blės tan čią ta len to švie są, vaid me nis teat re bei 
ki ne.

irena Šakalienė, Klaipėdos savivaldybės Miesto 
tvarkymo skyriaus vedėja, – už tai, kad jos dėka 
net sunkmečiu randama lėšų miestui papuošti.

ag ni ja Šei ko-sa ru lie nė, cho reog ra fė, – už šo
kio spek tak lius ir cho reog ra fi ją teat rams, šiuo
lai ki nio me no fes ti va lį „Plart for ma“ ir Klai pė dos 
– kaip kū ry biš ko mies to – var do gar si ni mą Lie tu
vo je ir pa sau ly je.

ali na Ve ly kie nė, mies to ta ry bos na rė, – už tai, 
kad pa ti au gin da ma du ma ža me čius vai kus ak
ty viai gi na vi sų mies tie čių in te re sus.

danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės 
vadovė, – už didžiulį įnašą miesto kultūrai, už 
nepaprastą sugebėjimą vadovauti Koncertų 
salei, paverčiant ją geriausiai besitvarkančia 
kultūros įstaiga ne tik mieste, bet ir šalyje, už 
kultūringą bendravimą su lankytojais bei įstai
gos darbuotojais.

Į pretendenčių sąrašą įtraukiamos tik tos moterys, kurias siūlant pateikiama aiški motyvacija.



Prie var ta 
pa lai ky mo 
neiš gau si

karštas  
telefonas

telefonas@kl.lt

397 728

A
ukš čiau sio se švie
ti mo sis te mos ins
ti tu ci jo se kė des tri
nan tys val di nin kai 

pri ra šo gi ga bai tus do ku men
tų, ku riuos imi tuo da mi įtemp
tą dar bą stu di juo ja ir su pa sta
bo mis sa vo pa val di niams per
siun čia že mes nio ran go biu
rok ra tai. Šie sa vo ruož tu da ro 
tą pa tį ir siun čia dar že miau 
sė din tiems vyk dy to jams. Pas
ta rie ji, al gą gau nan tys tik už va
do vų nu ro dy mų vyk dy mą, sė
da prie bul do ze rio vai ro, už si
mer kia ir stu mia be pras mes re
for mas traiš ky da mi se nas tra
di ci jas, mo ki nius ir jų tė vus.

Mo ki nių tė vai, dau giau ar ma
žiau gy ve nę so viet me čiu, vals
ty bę lai ko lab da ros or ga ni za
ci ja, ku ri pri va lo ap rū pin ti vai
kus mo ky to jais, mo ky mo si 
me džia ga, ne mo ka mais bū re
liais ir pa ties aukš čiau sio ly gio 
pa slau gas tei kian čia mo kyk
la – ži no ma, per du žings nius 
nuo na mų.
Bū tent toks hi per bo li zuo tas 
vaiz das iš ky la ste bint, klau
san tis ir gi li nan tis į pa dė tį, ku
rio je at si dū rė am žiaus pro jek
tą, skam biu pa va di ni mu Mo
kyk lų tink lo per tvar ka, vyk
dan tys val di nin kai ir su ja ne
su si tai kan tys mo ki nių tė vai.
Tė vai, jau vien to dėl, kad mo
ka mo kes čius ir iš lai ko vals ty
bę su vi sais jos val di nin kais, 
pre ten duo ja į pir mu mo tei sę 
už sa ky ti mu zi ką, t.y. nu ro dy ti 
švie ti mo re for mos gai res. Val

di nin kai gi ma no ga lį ras ti ba
lan są tarp tė vų ir vals ty bės in
te re sų. Ir nors šis ba lan sas, anot 
val di nin kų, sun kiai įma no mas, 
jo sie kia ma per krau ją.
Ku ri pu sė tei si šio je aist rin go
je ko vo je? Abi? Ar vis dėl to tei
sy bė – vai kų, ku rie no ri mo ky
tis pa gal sa vo ga li my bes ir tiks
lus, pu sė je? Vai kams svar biau
sia – kad kup ri nė bū tų pa ke lia
ma, kad kas dien jos ne rei kė tų 
temp ti į ki tą mies to ga lą, kad 
dėl šios ke lio nės ne rei kė tų kel
tis dar anks čiau. Ly giai taip pat 
vai kys tė je svar bu drau gai – 
bend raam žiai, mo ky to jai, lais
va lai kio bū re lių va do vai, su 
ku riais sie ja bend ri in te re sai 
ir tra di ci jos. Ap lin ka nu si vy lęs 
vai kas dar sun kiau įvei kia įvai
rias bren di mo pa ko pas, bet la
bai leng vai pa si duo da nei gia
mai įta kai, dep re si jai.
Gal apie tai pir miau sia, o ne 
apie lė šas ir no rą pri si de rin ti 
prie Eu ro pos, tu rė jo bū ti gal vo
ja ma ren giant mo kyk lų tink lo 
per tvar ką?
Tie sa, esa ma ty ri mo apie šios 
re for mos so cia li nį po vei kį, ku
rio re zul ta tai ste bė ti nai prieš ta
rau ja tam, ką šian dien sa ko tė
vai. Pa gal ty ri mą, tink lo re for
ma yra bū tent tai, ko rei kia mo
kyk lai ir mo ki niams. O kas, jei 
tė vai iš tik rų jų apie mo kyk lų 
per tvar ką ži no ne vis ką, re mia
si tik emo ci jo mis bei išanks ti ne 
nuo sta ta, kad bet ko kia re for ma 
yra blo gis, nes griau na tai, prie 
ko jau esa me įpra tę?
Pa na šu, kad di džio ji mo kyk lų 
tink lo per tvar kos pro ble ma ir 
yra in for ma ci jos sto ka. Jei apie 
šią re for mą švie ti mo sis te mos 
val di nin kai bū tų dis ku ta vę ne 
vien tarp sa vęs, bet ir su tė vais, 
pa sta rie siems ji ne beat ro dy
tų to kia grės min ga. Re for ma 
„iš apa čios“ bū na daug ma žiau 
skaus min ga. O tai – es mi nis jos 
sėk mės ga ran tas.

Žvilgsnis
Redakcijos skiltis
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nuomonės
pirmadienis, sausio 18, 2010

P
re zi den tė Da lia Gry baus kai tė praė ju sią sa vai tę pa skel bė ap si spren du si, jog į ša lies ne prik lau so my bės 
at kū ri mo 20-me čio mi nė ji mą, be ES ša lių va do vų ir aukš čiau sių pa rei gū nų, kvies ir kai my ni nių ša lių 
– Ru si jos bei Bal ta ru si jos – va do vus. Toks D.Gry baus kai tės spren di mas su lau kė ne vie na reikš mių ver-
ti ni mų.

Šven tė – pro ga tai ky tis?

Tei si nin kė, po li ti nė vei kė ja Zi ta Šli čy tė:
Bū čiau nu ste bu si, jei bū tų pa sa ky ta, kad Pre zi den-
tė Ru si jos ar Bal ta ru si jos va do vų ne pak vies. Ne ma-
tau nė vie no ar gu men to, ku ris teig tų, kad to da ry ti ne-
rei kė tų. Tai gra žus mū sų at kur tos vals ty bės ju bi lie jus, 
20-me tis. Esa me kul tū rin ga, ci vi li zuo ta tau ta, no ri me 
ge rų kai my niš kų san ty kių. Pre zi den tė ruo šia si kvies-
ti ir ki tų Eu ro pos vals ty bių va do vus, kaip at ro dy tu-
me, jei iš skir tu me Ru si ją ir Bal ta ru si ją? Ži no ma, mes 
tu ri me ne ma žai skir tin gų pa žiū rų, iš sa ko mų dėl tam 
tik rų is to ri nių įvy kių. Bet rei kia su pras ti vie ną da ly ką 
– jei ne bend rau si me, tie klau si mai ga li įgau ti dar ašt-
res nį po bū dį. Juo la biau kad Dmit ri jus Med ve de vas, 
kaip Vla di mi ras Pu ti nas, nė ra pa sa kęs apie Lie tu vą to-
kių ašt rių da ly kų. Kas ki ta – kaip pa ts D.Med ve de vas 
rea guos į kvie ti mą. Pa ga liau ir Alek sand ras Lu ka šen-
ka. Kas at si ti ko, kad jis bu vo pas mus at vy kęs? Da bar 
at vyks dar kar tą.
Ju bi lie jai, gim ta die niai su si drau gau ti – ge riau sia 
pro ga. Gal ir ko kį nors svar bų klau si mą iš sprę si me. 
San ty kių de ri ni mui tarp tau ti nė je po li ti ko je tai tik į 
nau dą.

Po li ti kas, bu vęs Sei mo na rys Sta nis lo vas Buš ke vi čius:
Vie na reikš miai įver tin ti sun ku. Vie na ver tus, su kai my nais drau-
gau ti, bend rau ti rei kia, bet su Ru si ja ir da bar tu ri me spe ci fi-
nius san ty kius, ku rie su si ję su mū sų is to ri ja. Su šiuo kai my nu 
ne kar tą ka ria vo me, jis mus bu vo oku pa vęs, vyk dė ge no ci dą, 
ru si fi ka ci ją. Šian dien yra daug neišsp ręs tų klau si mų, kaip oku-
pa ci jos ža los at ly gi ni mas, taip pat bend ra dar bia vi mas dėl sau-
sio 13-osios įvy kių, Me di nin kų žu dy nių. Klau si mas yra su dė-
tin gas, rei kia žiū rė ti į vi są kon teks tą. Ko dėl D.Med ve de vas yra 
kvie čia mas? Ar, kaip sa kė Pre zi den tė, kad bū tų ga li ma pa tik-
rin ti jo po žiū rį į mū sų ne prik lau so my bę, ar yra ko kie nors ki-
ti tiks lai? O gal tai yra už sie nio po li ti kos vek to riaus pa kei ti mas 
nuo eu roat lan ti nės in teg ra ci jos į Ry tus? Ne reiš kia, kad bend-
rau ti, drau gau ti ne rei kia. Bet kur ak cen tai, do mi nan tė, es mė? 
Ar iš lie ka mū sų prio ri te tai? Man da gu mas, pra gma ti niai san-
ty kiai – vi sa tai ge rai. Bet yra drau gai ir ge riau si drau gai. Kad 
ne bū tų taip, jog ge riau si drau gai, ku rie yra NA TO, stai ga taps 
tik drau gais, o Ru si ja taps ge riau siu drau gu. Tu ri me drau gau ti, 
bet ne ge riau sių drau gų są skai ta. Be to, drau gys tė tu ri bū ti ne 
kon junk tū ri nė, o prin ci pi nė. Drau gas tu ri ne kves tio nuo ti, kad 
bu vo oku pa ci ja, kad mums bu vo pa da ry ta ža la, ne kves tio nuo-
ti mū sų ne prik lau so my bės.

Ne le sin ki me an čių
Sup ran tu, kad la bai sma gu pa le sin ti 
an tis ir gul bes. Tik žmo nės ne gal vo-
ja, kad taip paukš čiams tik ken kia. Jei 
ne mai tin tu me, paukš čiai gy ven tų na-
tū ra liai, ru de nį iš skris tų į pie tus, o pa-
va sa rį grįž tų. Da bar spar nuo čiai la biau 
pri me na mū sų be na mius. Tin gi niai ir 
pa si der gė liai, ku rių mo čiu tės gai li ir 
mai ti na šil tu mais tu. To dėl jie net ne-
si sten gia ieš ko ti dar bo ir kaip nors už-
si dirb ti.

Ade lė

Re for ma – po pie ri nė
Esu la bai pa si pik ti nu si Svei ka tos ap-
sau gos mi nis te ri jos ban dy mu re for-

muo ti li go ni nių tink lą. Jei gu at si tiks 
taip, kaip sie kia ma, tai ne mies to li go-
ni nė se pri vers ti gy dy tis li go niai tu rės 
la bai daug pa pil do mų iš lai dų. Juk kai-
nuo ja ke lio nė, lan ky mas. Jei mi nist ras 
ne sup ran ta to kių pa pras tų da ly kų, te-
gu ei na ply tų ne šio ti. Žmo nes tai jau-
di na, jie mirs vien nuo stre so. Pa ti esu 
dir bu si me di ke. Klai pė do je ma ne ope-
ra vo dėl on ko lo gi nės li gos. Čia vis kas 
bu vo at lik ta pui kiai. Mi nist ras gal vo ja, 
jei jis pa tai kaus tiems afe ris tams Kau-
ne ir Vil niu je, dirbs ir ant rą ka den ci ją. 
Bet ga liu pa ti kin ti, kad jis net šios ka-
den ci jos ne baigs.

Ilo na

Ne me ras tu ri bar tis
Ne me ro dar bas dėl ne ge ro vių mies-
te va di na mą sias pū gas kel ti. Tam yra 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek-
to rius, ku ris dar tu ri pa va duo to ją 

ūkio rei ka lams. Šie vy rai tu rė tų kal-
bė tis su mies tui pa slau gas tei kian-
čio mis bend ro vė mis, kont ro liuo ti jų 
dar bą, ta da ir ne rei kės me rui kel ti 
bal so. Jei val di nin kai pa tys ne mo ka, 
te gul ima pa vyz dį iš Klai pė dos vals-
ty bi nio jū rų uos to di rek ci jos va do-
vo E.Gent vi lo, ku ris vie toj šne ka lų 
su dar bų neat lie kan čiais ran go vais 
ima si san kci jų.

Vik to ras

Ne su ka sau gal vos
Klai pė dos se na mies ty je  su šu niu ne-
ma čiau nė vie no gy ven to jo, tu rin čio 
mai še lį eksk re men tams. Vil niu je gy-
ve nu pa čia me se na mies ty je. Ten nė 
žings nio ne žen gia ma su šu ni mi, ne-
pa si rū pi nus mai še liu. Gė da bū tų prieš 
praei vius.

Auk sė iš Vil niaus

Pa ruo šė Čes lo vas Ka var za

li na Bie liaus kai tė
l.bieliauskaite@kl.lt
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lietuva
kl.lt/naujienos/lietuva

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

Žadė jo, bet ne tei kia
Po to, kai per nai gruodį iš Vals tybės 
sau gu mo de par ta men to (VSD) ge
ne ra li nio di rek to riaus pa reigų at
si sta ty di no Po vi las Ma la kaus kas, 
Pre zi dentė tikė jo si iš kart po Nau
jųjų metų su ras ti kitą kan di datą į 
šias pa rei gas. D.Gry baus kaitė pla
na vo, kad nau jo jo sau gu mo še fo 
kan di datūrą Sei mui galės ofi cia liai 
pa teik ti per par la men to ru dens se
si jos pra tęsimą sau sio 13–21 d.

VSD va do vas ski ria mas Pre zi
den to Sei mui pri ta rus.

Iki se si jos pra tęsi mo pa bai gos li
ko vos ke lios die nos, ta čiau kan di
da tas į sau gu mo tar ny bos va do vus 
dar ne pa teik tas. Neo fi cia lio mis ži
nio mis, Pre zi den tei ne si se ka su de
rin ti tin ka mos kan di datū ros su Sei
mo val dan čiai siais.

D.Gry baus kaitė norėtų, kad 
VSD nuo la ti niu va do vu būtų pa
skir tas da bar lai ki nai šiai ins ti
tu ci jai va do vau jan tis Ro mual das 
Vaiš no ras. Jis per nai rugpjūtį, 
pra ėjus vos mėne siui po Pre zi
dentės inau gu ra ci jos, bu vo pa
skir tas VSD ge ne ra li nio di rek to
riaus pa va duo to ju vie toj tuo met 

at leistų Da riaus Jur ge le vi čiaus ir 
Dai niaus Da ba šins ko.

D.Gry baus kaitė ne blo gai pa žįsta 
R.Vaiš norą, kurį laiką dir bo su juo 
Briu se ly je, tuo met ji bu vo eu ro ko
mi sarė, o jis – mi nist ras pa tarė jas 
Lie tu vos at sto vybė je prie NA TO.

Kon ser va to riams ne tin ka
Ta čiau bent da liai TSLKD va dovų 
R.Vaiš no ro kan di datū ra ne tin ka. Jis 
lai ko mas sau gu mo or ga nuo se dar 
Me čio Lau rin kaus ir Ar vy do Po
ciaus va do va vi mo lai kais su si for
ma vu sios kon ser va to rių kri ti kuo
ja mos sis te mos da li mi. Šal ti nių 
val dan čio jo je koa li ci jo je duo me
ni mis, šiam kan di da tui la biau siai 
prie ši na si įta kin go ji kraš to ap sau
gos mi nistrė Ra sa Juk ne vi čienė.

Ne pat vir tin to mis ži nio mis, kon
ser va to riai pa gei dautų, kad sau gu
mui va do vautų buvęs aukš tas VSD 
pa reigū nas Li nas Pet ro nis ar ba VSD 

dar buo to jas Vir gi ni jus Pet ke vi čius. 
Ta čiau D.Gry baus kaitė šias kan di
datū ras ver ti na skep tiš kai.

Pre zi dentės ir Sei mo val dan čiųjų 
kon sul ta ci jos dėl priim ti nos kan di
datū ros į VSD va do vus bus tęsia
mos ar ti miau sias ke lias sa vai tes. 
Neat me ta ma, kad apie tai bus kal
ba ma ir pir ma dienį pre zi dentū ro je 
ren gia ma me vals tybės va dovės su
si ti ki me su prem je ru ir vi sais Vy
riau sybės na riais.

Ti ki ma si, kad tik kovą, kai Sei
mas su si rinks į sa vo ei linę pa va sa rio 
se siją, Pre zi dentė pa teiks kan di datą 
į VSD va do vus. „Tai yra Pre zi dentės 
ap si spren di mas. Ma nau, kai turės 
tin kamą kan di datūrą, iš kart pa si ū 
lys Sei mui svars ty ti. Galė čiau tik 
pro gno zuo ti, kad tai bus ko vo mė
nesį“, – penk ta dienį del fi.lt sa
kė Sei mo Na cio na li nio sau gu mo ir 
gy ny bos ko mi te to pir mi nin kas Ar
vy das Anu šaus kas.

Su sies su ki tais pa reigū nais?
Ga li būti, kad kan di datū ros į VSD 
va do vus pa rin ki mas bus su sie tas 
su kai ku rių kitų aukštų pa reigūnų 
li ki mu.

Neo fi cia lio mis ži nio mis, Pre zi
dentė jau pa rei ka la vo, kad iš pa
reigų būtų at leis tas už sie nio rei kalų 
mi nist ras Vy gau das Ušac kas, nors 
prem je ras And rius Ku bi lius iki šiol 
bu vo linkęs jį gin ti. Dar sausį tu
rėtų paaiškė ti, ar sa vo po ste iš liks 
ge ne ra li nis pro ku ro ras Al gi man
tas Va lan ti nas. Va sarį baig sis vals
tybės kont ro lierės Ra sos Bud ber
gytės ka den ci ja.

Sky ri mai į vi sas lais vas pa rei gas 
ga li būti tar pu sa vy je su sie ti Pre zi
dentės ir val dan čiųjų de ry bo se dėl 
tin kamų kan di datūrų, jei gu iki pa
va sa rio ar ba per pa čią pa va sa rio se
siją ne žlugs pa ti A.Ku bi liaus Vy riau
sybė ir ne reikės for muo ti nau jos.

Sta sys Gu da vi čius

Santariškių klinikose su krau
jo užkrėtimu kovojantis pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
tebėra Reanimacijos skyriuje. 
Kadenciją baigęs valstybės va
dovas sako, kad jaučiasi vidu
tiniškai.

Sek ma dienį prie š vi dur dienį 
A.Brazaus kas at si liepė sa vo mo bi
liuo ju te le fo nu, kai juo pa skam bi
no dien raš čio žur na lis tas. Lim fos 
vėžio ir sep sio kan ki na mas ka den
ciją baigęs pre zi den tas kalbė jo ga
na riš liai, tvar kin gai ir lo giš kai at
sakė į už duo tus ke lis klau si mus bei 
dėstė min tis, nors žod žius ar ti ku
liuo ti jam se kė si la bai sun kiai.

– Kaip jau čiatės, pre zi den te?
– Ne itin ge rai. Tai pra sčiau, tai 
ge riau. Vi saip pa si tai ko. Šįryt, 
sa ky čiau, ne bu vo ge rai. (Pauzė.) 
Bet šiaip – vi du ti niš kai.

– Dar esa te li go ninė je?
– Taip, li go ninė je ir lo vo je gu liu. 
Visą laiką gu liu. Vais tai va...
(Nu ti lo.)

– Dar Rea ni ma ci jos sky riu je ar 
jau per vežė į bendrą sky rių?
– Rea ni ma ci jo je vis dar.

– Bend rau ja te tik su žmo na ir 
gi minė mis, ar ir bend ra žy giai 
ap lan ko?
– Su bend ra žy giais ne la bai. 
Kar tais tru putį te le fo nu pa si
šne kam, vie nas ki tas bu vo ir 
at ėjęs.

– Neaiš ku, ka da per veš į ben
drą sky rių? O gal bent ga li ma 
nu jaus ti, ka da na mo?
– Ne ži nau. Ne ga liu nie ko pa sa
ky ti. Gal po ko kios sa vaitės pa
skam bin kit. O kas at si ti ko?

– Nie ko, pre zi den te, tik norė
jo me su ži no ti ir sa vo skai ty to
jus in for muo ti, kaip jau čiatės, 
taip pat svei ka tos pa linkė ti.
– Na, ne ži nau. Ar rei kia už siim
ti tais rei ka lais? Nie kam čia ne
įdo mu.

– Ne, pre zi den te, įdo mu ir 
svar bu, kad stip rios svei ka
tos kuo dau giau būtų jums.
– Ačiū!

Dėl sau gu mo še fo  
sky la vald žios vie nybė?

Įtam pa: �� D.Gry�baus�kaitės�no�rui�at�si�sta�ty�di�nusį�VSD�va�dovą�P.Ma�la
kauską�pa�keis�ti�R.Vaiš�no�ru�(vi�du�ry�je)�prie�ši�na�si�da�lis�kon�ser�va�to�rių.�
� And�riaus�Ufar�to�(BFL)�nuo�tr.

Ryškėja pirmi di-
desni Prezidentės 
Dalios Grybaus
kaitės ir didžiau-
sios valdančiojoje  
koalicijoje partijos  
Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) 
nesutarimai.

Pre zi dentės at sto vas spau dai Li nas 
Bal sys sakė, kad kol kas nėra nei jo
kių konk re čių kan di datų į VSD va do
vus, nei datų, ka da jis galėtų būti pa
skir tas. „Tik rai ne ži nau nei ko kių nors 
kan di datų, nei aiš kaus lai ko, ka da jis 
galėtų būti pa teik tas ir svars to mas 
Sei me“, – teigė at sto vas spau dai.
L.Bal sys pri minė, kad kan di da
tas tu ri būti su de rin tas per Pre zi

dentės kon sul ta ci jas su Sei mu. To
dėl jis abe jo jo, ar šiuo klau si mu ga
lėtų būti ta ria ma si pir ma dienį per 
Vy riau sybės su si ti kimą su vals
tybės va do ve.
Ats to vas spau dai taip pat sakė ne
girdėjęs apie jo kius Pre zi dentės ir val
dan čio sios koa li ci jos ar at skirų val
dan čiųjų par tijų ne su ta ri mus kan di
datų į VSD va do vus klau si mais.

Ne girdė jo apie ne su ta ri mus

A.Bra zaus kas: „Jau čiuo si 
tai pra sčiau, tai ge riau“

As ta Kuz ne co vaitė
a.kuznecovaite@diena.lt

Penk ta die nio va karą sa vo bu te 
Vil niu je, Auš ros Vartų gatvė je, 
mirė le gen dinės „Vil niaus bri
ga dos“ gau jos įkūrėjas Geor
gi jus De ka nidzė, už žur na lis to 
Vi to Lin gio nu žu dymą mir ties 
baus me nu teis to Bo ri so De ka
nidzės tėvas.

Mir tis bu vo ne smur tinė – 72 me
tų G.De ka nidzė mirė po li gos, su 
ku ria ko vo jo ne vie nus me tus.

Po to, kai sūnui bu vo įvyk dy
ta mir ties bausmė, G.De ka nidzė 
din go iš vi suo menės aki ra čio. Su 
žmo na Ta ma ra Žu ro va ofi cia liai 
iš sis kyręs G.De ka nidzė be veik 
ne si ro dy da vo vi suo menė je.

Jo vi la Trakų ra jo ne, ku rią teis
mo spren di mu bu vo liep ta nu
griau ti, iki šiol ne ran da sa vo 
pirkė jo. Už šią ne le ga liai pa sta
tytą įspūdingą vilą G.De ka nidzė 
pra šė 5 mln. litų. Pas ta ruo ju me
tu vi la jis ma žai rūpi no si – ap
lin ka bu vo ap leis ta, pa sta tas ap
šiuręs, nors kai my nai šil to mis 
die no mis ma ty da vo kar tais at va
žiuo jan čius G.De ka nidzę ir T.Žu
rovą. Po ra, nors ir iš sis ky ru si, te
be gy ve no kar tu.

G.De ka nidzė nuo lat bu vo se ka
mas dar so vietų sau gu mo. Jis bu
vo įta ria mas va liu ti nių ope ra cijų 
pa žei di mais, ne teisė ta pre ky ba 
dei man tais, pa vog tais iš Go me lio 
ga myk los „Kris tal“. Teig ta, kad 
1987 m. jis kont ra ban da iš So
vietų Sąjun gos į JAV vežė auk so 
dir bi nius.

Pir mai siais ne prik lau so mybės 
me tais tėvas ir sūnus De ka nidzės 
įkūrė Ga my bos ir ko mer ci jos fir
mų aso cia ciją, o iš tiesų tai bu vo 
gar sio ji „Vil niaus bri ga da“, kont
ro lia vu si pa trauk liau sių ob jektų 
pri va ti za vimą sos tinė je, žud
žiu si ban di tams ne pak lu su sius 
žmo nes.

Pag rin dinį ka pi talą „Vil niaus 
bri ga dos“ va dei vos su si krovė per 
ne kil no ja mo jo tur to pri va ti za ci
jos lai ko tarpį. Gru puotė už siėmė 
tur to prie var ta vi mu, au to mo bi
lių va gystė mis, nar ko ti nių me 
d žiagų pla ti ni mu, kont ra ban da. 
Jos sąskai to je – ne vie na žmog žu
dystė. Ban di tai bu vo tiek su įžūlėję, 
kad spau do je drąsiai skelbė si val
dan tys sos tinę, o teisė sau ga prie š 
juos bu vo be jėgė.

„Vil niaus bri ga dos“  
bosą pa kir to li ga

D.Gry baus kaitė 
ne blo gai pa žįsta 
R.Vaiš norą,  
kurį laiką dir bo  
su juo Briu se ly je.

Pa bai ga: �� G.De�ka�nidzė� aud
ringą� gy�ve�nimą� baigė� sa�va�
mir�ti�mi.� � El�tos�nuo�tr.
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€ Valiutų kursai
Pir ma die nis 2010 01 18

VALIUTA KIEKIS SANTYKIS VALIUTA KIEKIS SANTYKIS
Aust ra li jos do le ris AUD 1 2,2182 Ki ni jos jua nių CNY 10 3,5102
Bal ta ru si jos rub lių BYR 10000 8,4587 Lat vi jos la tas LVL 1 4,8731
Če ki jos kronų CZK 10 1,3329 Len ki jos zlotų PLN 10 8,5283
Da ni jos kronų DKK 10 4,6407 Nor ve gi jos kronų NOK 10 4,2323
DB sva ras ster lingų GBP 1 3,9140 Ru si jos rub lių RUB 100 8,1157
Es ti jos kronų EEK 10 2,2067 Šve di jos kronų SEK 10 3,4010
Eu ras EUR 1 3,4528 Švei ca ri jos fran kas CHF 1 2,3401
Ja po ni jos jenų JPY 100 2,6344 Tur ki jos li ra TRY 1 1,6386
JAV do le ris USD 1 2,3964 Uk rai nos gri vinų UAH 10 2,9736

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

Jau čia si skriaud žia mi
Ūki nin kai skund žia si už pieną gau-
nan tys be ne ma žiau siai vi so je ES. 
Žem dir biai jau čia si iš nau do ja mi, o 
per dirbė jai esą krau na si iš to tur tus.

„Aiš ku, kad per dirbė jai iš nau-
do ja žem dir bius. Pie no su pir ki-
mo kai nos pas mus – vie nos že-
miau sių Eu ro po je. Smul kes ni ūkiai 
iš pie no ga my bos vos iš gy ve na. 
Bet mes iš da lies pa tys dėl to esa-
me kal ti, nes ūki nin kai il gai sėdė-
jo su kandę dan tis ir nie ko ne darė. 

Vers las iš ge ros va lios dau giau pi-
nigų tik rai ne mokės, tu ri me pa tys 
ko nors im tis“, – dien raš čiui sakė 
Žemės ūkio rūmų pir mi nin kas Bro-
nius Mar kaus kas.

Tie sa, pir mi žings niai, anot jo, 
jau ženg ti – Lie tu vo je ku ria si koo-
pe ra ty vai, ku riuos val do pa tys ūki-
nin kai, tad ir pie no su pir ki mo kai-
na turėtų būti sąži nin ga.

„Lie tu va – be ne vie nin telė Eu-
ro pos ša lis, ku rios pie no sek to-
riu je do mi nuo ja pri va čios bend-
rovės. Ki to se ša ly se apie 70 pro c. 
pie no sek to riaus val do koo pe ra ty-
vai, o to kio se ša ly se, kaip Da ni ja ar 
Olan di ja, tas skai čius sie kia net 90 
pro c.“, – pa sa ko jo B.Mar kaus kas.

Pie no kai nos – vie nos ma žiau sių
Stambūs žem dir biai su gal vo jo am-
bi cingą planą – sta ty ti pie no per-
dir bi mo įmonę. Per dirbė jai to kiems 
ke ti ni mams kiek įma ny da mi prie-
ši na si, nes bi jo pra ras ti pa ja mas. 
Vers li ninkų ar gu men tai pa pras ti: 
dar vie nai per dir bi mo įmo nei ša-
ly je vie tos ne bėra.

„Ge riau si per dirbėjų lai kai jau ei-
na į pa baigą, tad jie ban do pa sku tinį 
kartą pa si spar dy ti“, – pri dūrė Že-
mės ūkio rūmų pir mi nin kas.

Ūki nin kai ne ke ti na pa si duo ti ir 
ti ki si, kad at si ra dus di des nei per-
dir bi mo įmo nių kon ku ren ci jai pa-
didės ir ža lia vos su pir ki mo kai na.

Žemės ūkio in for ma ci jos ir kai mo 
vers lo cent ro (ŽŪIKVC) duo me ni-
mis, vi du tinė pie no su pir ki mo kai-
na per nai, pa ly gin ti su 2008 m., 

smu ko vi du ti niš kai apie 30 pro c. 
„Vi du tinė ža lia vi nio pie no su pir ki-
mo kai na praei tais me tais, pa ly gin-
ti su 2008 m., yra ge ro kai nu kri tu-
si. Vie nu me tu net bu vo ma žiau sia 
vi so je ES. Da bar pa gal su pir ki mo 
kai nas esa me maž daug tre čio je ar 
ket vir to je vie to je nuo ga lo“, – pa-
tvir ti no ŽŪIKVC pie no ir pie no ga-
mi nių vy res ny sis spe cia lis tas Pau-
lius Ra čins kas.

Nors pie no per dirbė jai aiš ki na 
ne ga lin tys dau giau mokė ti už pie-
ną, bend ro vių fi  nan sinėse ata skai-
to se skel bia mi ne ma ži pel nai. Už-
per nai skai čiavę nuo sto lius, krizės 
įkarš ty je – 2009 m. – per dirbė jai 
ga vo mi li jo ninį pelną. Bend rovėms 
ne pa kenkė net tai, kad pie no pro-
duktų kai na par duo tuvė se per nai 
bu vo ma žesnė nei 2008-ai siais.

Nep ras ti at ly gi ni mai
Tie sa, pie ni nin kai šie met ma ži-
no sąnau das. Bend rovė „Pie no 
žvaigždės“ sa vo val dy bos na riams 

už darbą 2009–2010 m. skirs tik 
100 tūkst. litų.

„Pie no žvaigžd žių“ vyk do ma sis 
di rek to rius Li nas Sas naus kas aiš ki-
no, kad ši su ma val dy bos na riams 
bus pa skirs ty ta per dve jus me tus, 
ta čiau ne būti nai vi siems po ly giai. 
Šiuo me tu „Pie no žvaigžd žių“ val-
dy bo je – še ši na riai.

2008 m. de šim čiai bend rovės 
val dy bos na rių bu vo pri skai čiuo-
ta iš vi so 2,5 mln. litų, o 2007 m. – 
2 mln., ra šo ma „Pie no žvaigžd žių“ 
2008-ųjų veik los ata skai to je.

Tie sa, da lis „Pie no žvaigžd žių“ 
val dy bos na rių yra ir bend rovės 
dar buo to jai. Tai gi at ly gi nimą jie 
gaus di desnį, mat 100 tūkst. litų 
bus skir ta tik už darbą val dy bo je.

Bend rovės „Pie no žvaigždės“ me-
tinė je fi  nan sinė je ata skai to je nu ro-
do ma, kad 2008 m. vi du ti niš kai va-
do vui pri skai čiuo tas 223 tūkst. litų 
at ly gi ni mas, ar ba maž daug po 18,6 
tūkst. litų per mėnesį. 2009 m. vi-
duryje visiems „Pieno žvaigždžių“ 

darbuotojams atlyginimai sumažinti 
pradedant nuo administracijos. Ma-
žiausias pajamas gaunantiems dar-
buotojams algos sumažintos apie 
5–7 proc., bendras darbo užmokes-
čio fondas sumenko 10 proc.

Va do vau jan čio „Pie no žvaigž-
d žių“ per so na lo vi du ti nis at ly gi-
ni mas 2008 m. bu vo 6,5 tūkst. litų, 
spe cia listų – 2,7 tūkst. litų, o dar bi-
ninkų – kiek dau giau nei 2 tūkst. litų. 
2007 m. va do vau jan tis per so na las 
vi du ti niš kai per mėnesį už dir bo 6,3 
tūkst. litų, spe cia lis tai – 2,1 tūkst. li-
tų , o dar bi nin kai – 1,6 tūkst. litų.

Bend rovė je „Ro kiš kio sūris“ va-
do vau ja mas pa rei gas ei nan tiems as-
me nims per mėnesį mo ka ma apie 4,5 
tūkst. litų, dar buo to jams – 2,1 tūkst. 
„Per nai at ly gi nimų ne ma ži no me, 
pa darė me tai dar 2008 m.“, – dien-
raš čiui sakė „Ro kiš kio sūrio“ val dy-
bos pir mi nin kas Da lius Trum pa.

La bai pa našūs at ly gi ni mai yra ir 
ki to se did žio sio se pie no per dir bi-
mo bend rovė se.

Pie no per dirbė jai krau na si tur tus
Pernai Lie tu vo je pie no su pir ki mo kai na 
mažė jo, o per dirbė jai net sunk me čiu 
gavo mi li jo ninį pelną. Žem dir biai ti ki si, 
kad ge riau si įmo nių lai kai ei na į pa baigą.

Išb ris ti iš nuo sto lių pie no per dirbė-
jams pa dėjo ES eks por to su bsi di jos. 
Lie tu vo je vei kian tiems pie no pro-
duktų eks por tuo to jams per nai iš-
mokė ta be veik 17,6 mln. litų ES eks-
por to su bsi dijų. Lie tu vos įmonėms 
iš šios su mos te ko 13,9 mln. litų.
Dau giau sia su bsi dijų – 7,6 mln. li-
tų, ar ba 54,5 pro c. vi sos Lie tu vos 
įmonėms iš mokė tos su mos, – te ko 
bend ro vei „Pie no žvaigždės“. „Že-
mai ti jos pie nas“ ga vo 2,9 mln. li-

tų (20,8 pro c.), „Ro kiš kio sūris“ – 1,9 
mln. litų (13,7 pro c.) su bsi dijų.
Vil kyš kių pie ni nei iš mokė ta 0,64 
mln. litų, „Ma ri jam polės pie no kon-
ser vams“ – 0,05 mln. litų, ki toms Lie-
tu vos įmonėms – 0,85 mln. litų.
Na cio na linė mokė ji mo agentū ra 
prie Žemės ūkio mi nis te ri jos pa gal 
eks por to li cen ci jas Lie tu vos pie no 
per dir bi mo įmonėms iš vi so nu ma-
to iš mokė ti 18,2 mln. litų eks por to 
su bsi dijų.

Eks por to su bsi di jos

Vie na did žiau sių pie no per dir bi- 
mo įmo nių „Ro kiš kio sūris“ 2009 m. 
ga vo be veik 561,2 mln. litų kon-
so li duotų neau di tuotų pa jamų – 
17,7 pro c. ma žiau nei 2008-ai siais, kai 
jos siekė 681,8 mln. litų.
Vien gruod žio par da vi mas siekė 
43,6 mln. litų ir bu vo 17,5 pro c. ma-
žes nis nei 2008-ųjų gruodį, kai 
pa ja mos siekė 52,9 mln. litų, per 
NAS DAQ OMX Vil niaus bir žos in for-
ma cinę sis temą pra nešė bend rovė.
2009 m. „Ro kiš kio sūrio“ par da vi mas 
bu vo 3,8 pro c. ma žes nis, nei pla nuo-
ta (583 mln. litų). Bend rovės val dy-
bos pir mi nin ko Da liaus Trum pos tei-
gi mu, did žiau sią įtaką tam turė jo lai-
ki ni drau di mai eks por tuo ti į Ru siją 
ir dėl silp nos pa klau sos su mažėjęs 
par da vi mas vi daus rin ko je.
„Ro kiš kio sūrio“ grupės par da vi-
mas per nai per tris ket vir čius siekė 
517,5 mln. litų – 16,9 pro c. ma žiau ne-
gu tuo pa čiu lai ko tar piu per nai. Ta-
čiau grupė vis tiek už dir bo 9,7 mln. 
litų gry no jo pel no. Per nai per de vy-

nis mėne sius grupė bu vo pa ty ru si 
be veik 13,2 mln. litų nuo sto lių.
Did žiąją šių metų gry no jo pel no dalį 
grupė už dir bo per tre čią ket virtį – 9,1 
mln. litų, ar ba 3,8 kar to dau giau nei 
per nai tuo pa čiu me tu.

Ki tos di delės pie no per dir bi mo įmo- 
nės „Že mai ti jos pie nas“ par da vi mas 
per nai, pa ly gin ti su 2008 m., taip pat 
su mažė jo. Jis smu ko 23,3 pro c., iki 277,1 
mln. litų, ta čiau gry na sis grupės pel nas 
per nai pa siekė 5,9 mln. litų. Per nai tuo 
pa čiu me tu „Že mai ti jos pie no“ grupė 
turė jo 8,3 mln. litų nuo sto lių.

Be veik de šim ta da liu smuk telė- 
jo ir tre čios did žio sios ša lies pie-
no per dir bi mo bend rovės „Pie no 
žvaigždės“ par da vi mas. Ta čiau gry-
na sis praeitų metų pel nas pa siekė 
net 9,9 mln. litų. Už per nai tuo pa čiu 
me tu įmonės gry na sis pel nas bu vo 
vos 119 tūkst. litų.
„Pie no žvaigžd žių“ val dy bos pir mi-
nin kas Pau las Bergq vis tas teigė, kad 
reikš mingą įtaką bend rovės �  nan si-
niams re zul ta tams šie met turė jo ma-

žesnės nei prie š me tus pro duk ci jos 
kai nos ir smukęs var to ji mas.
„Ta čiau net ir mažė jant var to ji mui, 
bend rovė iš laikė tu ri mas pie no pro-
duktų rin kos da lis. Par da vi mas eks-
por to rin ko se su darė pusę visų pa-
jamų ir siekė 227,7 mln. litų. Pa ly gi-
na muo ju lai ko tar piu bend rovė su-
pir ko 7 pro c. dau giau ža lia vi nio pie-
no“, – pra ne ši me aiš ki no val dy bos 
pir mi nin kas.
Šie met „Pie no žvaigždės“ ti ki si dar pa-
lan kes nių metų. Bend rovė pla nuo ja 
pa siek ti apie 640 mln. litų par da vi mo 
pa ja mas, ku rių dau giau nei pusę su-
da rys par da vi mas eks por to rin ko se. 
2010 m. pa bai go je pla nuo ja mas apie 
11 pro c. EBIT DA (pel nas prie š mo kes-
čius, amor ti za ciją ir ki tus nu skai ty-
mus) pel nin gu mas ir apie 3 pro c. gry-
na sis me ti nis pel nin gu mas.
Šiais me tais nu ma to ma apie 20 mln. 
litų in ves ti cijų pro gra ma, ku ri bus 
skir ta di din ti sėkmę pel niu sių pro-
duktų ga my bai ir pa lai ko mo sioms 
in ves ti ci joms.

Skai čiai ir fak tai

Iš nau do ji mas:   ūki nin kai ne kartą pi ke ta vo dėl to, kad Lie tu vo je pie no su pir ki mo kai na – vie na že miau-
sių Eu ro po je.   Min dau go Ažu ši lio nuo tr.

Ge riau si per dirbėjų 
lai kai jau ei na 
į pa baigą, tad jie 
ban do pa sku tinį 
kartą pa si spar dy ti.

Bro nius Mar kaus kas:
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Va do vų dvi ko va teis me

Vid man tas Ma tu tis

Žai biš kas at lei di mas
By la at ro do pa pras ta. A.Ka ma raus
kas sie kia pri si teis ti 70 tūkst. li tų 
ne tur ti nės ža los ir gau ti kom pen
sa ci ją už lai ko tar pį nuo 2009 m. 
rug sė jo 4 d. Jo vi du ti nis at ly gi ni
mas bu vo apie 9000 li tų.

Daž niau siai to kias by las pa ti ki ma 
ves ti ad vo ka tams ar ju ri di nių sky
rių dar buo to jams. Šiuo at ve ju teis
mo po sė dy je da ly va vo pa ts va do vas 
E.Gent vi las. Tai įro do, ko kia svar
bi jam yra ši by la. Jei Uos to di rek
ci ja pra lai mė tų, va do vas pa si ro dy tų 
karš ta ko šis. Gal ne tgi bū tų ga li ma 

ma ny ti apie su si do ro ji mą dėl po sto 
at lais vi ni mo.

A.Ka ma raus ko at lei di mo ap lin
ky bės bu vo pla čiai vie šin tos. Apie 
trin tį Uos to di rek ci jo je vi suo me
nė su ži no jo per nai rug sė jo 2 d., kai 
E.Gent vi las su ren gė spau dos kon
fe ren ci ją „Klai pė dos uos to žu dy
mas (dug no va ly mo dar bų truk
džiai)“.

E.Gent vi las tei gė at sklei dęs 
sche mą, kaip di rek ci jos dar buo
to jai tar na vo ne uos to, o ran go
vo – „Klai pė dos hid ro tech ni ka“ 
tiks lams. Kal ti nin kais jis nu ro dė 
Uos to di rek ci jos Eksp loa ta ci jos 
sky riaus va do vę Aud ro nę Ba nio

ny tę, Uos to inf rast ruk tū ros tar
ny bos va do vą Pet rą Stul gą bei jų 
veik lą ku ra vu sį ir pa gal pa rei gy bi
nes nuo sta tas tie sio giai už uos to 
eksp loa ta ci ją at sa kin gą di rek to
rių inf rast ruk tū rai A.Ka ma raus
ką. Pas ta ra sis tei gė pa ty ręs šo ką 
po to kio uos to ge ne ra li nio di rek
to riaus pa si sa ky mo.

„Rug sė jo 4 d. ry tą Per so na lo sky
riaus dar buo to ja įtei kė įsa ky mą dėl 
pa pei ki mo, pa si ra šy tą rug sė jo 2 
die ną. Dar po 15 mi nu čių atė jo ge
ne ra li nis di rek to rius ir įtei kė ant
rą pa pei ki mą. Pa sa kė, kad 9 va lan
dą ma no įga lio ji mai bai gė si ir tu riu 
pa lik ti ka bi ne tą“,  at lei di mo iš 

dar bo ap lin ky bes teis me pri si mi nė 
A.Ka ma raus kas.

Teis me ki lo klau si mas, ar vyk
dy da mas A.Ka ma raus ko at lei di
mą E.Gent vi las ži no jo tvar ką, kaip 
tai tu ri bū ti da ro ma? E.Gent vi
las ti ki no at lei dęs A.Ka ma raus ką 
už šiurkš čius pa žei di mus ir tvar ka 
jam bu vo ži no ma.

Su ži no jo iš sau gu mo
Teis me pa reng ti nio po sė džio me tu 
A.Ka ma raus kas dė jo si ne sup ra tęs, 
už ką jam skir ti pa pei ki mai.

„Nuo bau dos skir tos už tai, kad 
iš kar to tu rė jau pa da ry ti tai, ko ne
ga lė jau pa da ry ti“, – svars tė A.Ka

ma raus kas. Jis aiš ki no, kad bu vo 
ver čia mas už sa ky ti va ly ti lai vy bos 
ka na lą ten, kur bu vo ne žy mus už
ne ši mas.

„Nuo 26 iki 70 pi ke to, ar ba lai vy bos 
ka na le maž daug nuo 10 iki 84 kran
ti nės, rea liai bu vo 20–30 tūkst. kub. 
met rų są na šų. Nuo se no bu vo nuo sta
ta už sa ky mus va ly ti pa teik ti, kai rea
liai su si da rys ne ma žiau kaip 50 tūkst. 
kub. met rų są na šų. At siž velg ta į tai, 
kad esant ma žes niam kie kiui ran go
vui per bran gu mo bi li zuo ti žem siur
bę. Jei rei ka lau tu me va ly ti ir ma žus 
kie kius, kon kur suo se smar kiai di dė
tų kai nos“, – svars tė 
A.Ka ma raus kas.

Per nai rug sė jį Uos to di rek ci jo je pra si dė ju si va do vų dvi ko va per
si kė lė į teis mą. Vie nas prieš ki tą sto jo da bar ti nis Uos to di rek ci jos ge
ne ra li nis di rek to rius Eu ge ni jus Gent vi las ir prieš jį lai ki nai tas pa rei
gas ėjęs Al gir das Ka ma raus kas.

Pai nia va:  � nors ir lė tai, daž nai sto vi niuo da ma „Klai pė dos hid ro tech ni kos“ sam dy ta žem siur bė „Ki va“, jau at lei dus 
A.Ka ma raus ką, va lė šiau ri nė je uos to da ly je, kur šis ir siū lęs, bet pa pei ki mus E.Gent vi las jam da vęs už ne pa teik tas 
už duo tis va ly ti cen tri nė je uos to da ly je.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.



JŪRA

 9

Kova: �� nors�nuo�bau�dų�pa�nai�ki�ni�mo�bei�ne�tur�ti�nės�ža�los�pri�tei�si�mo�by�la�ir�at�ro�do�pa�pras�ta,�ta�čiau�tiek�A.Ka�ma�raus�kas,�tiek�E.Gent�vi�las�teis�me�da�ly�va�vo�su�stip�rio�mis�tei�si�nin
kų�pa�jė�go�mis.� � Vid�man�to�Ma�tu�čio�nuo�tr.

Jis pri dū rė, kad ne bu
vo uos to ka pi to no įsa

ky mo dėl leis ti nų grimz lių su ma ži
ni mo. Tai reiš kė, kad uos tas ne bu vo 
už neš tas. 

Uos to ka pi to ną pa va da vęs Ado
mas Alek na ne tu rė jo sa va ran kiš
ko dar bo pa tir ties, to dėl ir su kė
lęs pa ni ką.

„Teo riš kai at ro dy da vo, kad uos to 
lai vy bos ka na le ne šme nų yra dau
giau nei rea liai. Kai uos tas bu vo gi
li na mas iki 13 met rų, už per ka si mą 
že miau tos ri bos ne bu vo mo ka ma. 
To dėl per gi lin ta vos 1020 cen ti
met rų, nors teo riš kai lai ko ma, kad 
50 cen ti met rų. Įver ti nus, jog per
gi lin ta pus met riu, teo riš kai skai
čiuo ja mi ne šme nų kie kiai rea liai 
yra per pu sę ma žes ni“, – su bti ly
bes aiš ki no A.Ka ma raus kas. Teis me 
nu skam bė jo skai čiai, kad uos te bu
vo apie pu sę mi li jo no ku bi nių met
rų ne šme nų. Iš jų apie 400 tūkst. 
ku bi nių met rų skai čiuo ta per gi li
ni mo da ly se.

E.Gent vi las tei gė, jog iš Uos to 
ka pi to no tar ny bos ėjo aliar mo sig
na lai, kad uos tas ne va lo mas. „Man 
ne ki lo abe jo nių, jog tie sig na lai 
reikš min gi“, – ti ki no E.Gent vi las. 
Jo įsi ti ki ni mu, bu vo pa kan ka mai 
ne šme nų, kad bū tų bu vę ga li ma or
ga ni zuo ti va ly mą.

Ne dė da mas pa stan gų, jog vyk tų 
va ly mas, A.Ka ma raus kas, E.Gent
vi lo nuo mo ne, su kė lė ri zi ką, kad 
uos tas ga li bū ti už neš tas. Dėl A.Ka
ma raus ko ne tin ka mai vyk dy tų pa
rei gų, anot E.Gent vi lo, at lie ka mi du 
iki teis mi niai ty ri mai.

E.Gent vi las ti ki no, kad pir mą
jį pa pei ki mą rug sė jo 2 d. A.Ka ma
raus kui sky rė už tai, jog lai ku ne pa
tei kė už sa ky mų va ly ti uos tą pa gal 
2009 m. ge gu žės 14 d. at lik tus ba
ti met ri nius ma ta vi mus 26–70 pi
ke tuo se. A.Ka ma raus kas aiš ki no, 

kad tie ba ti met ri niai ma ta vi mai 
bu vę da ry ti ne už sa ky mui su for
muo ti, o tik įver tin ti, ko kia pa dė
tis yra uos te.

Rug sė jo 4 d. nuo bau da bu vu si 
skir ta už lai ku ne pa teik tas tech ni
nes už duo tis ran go vui pa gal bir že
lio 2 d. ir lie pos 31 d. ba ti met ri nius 
ma ta vi mus tuo se pa čiuo se pi ke
tuo se.

„Tik at lei dus A.Ka ma raus ką, 
rug sė jo 16 d. lai ku bu vo įteik ti 
rei ka la vi mai ran go vui „Klai pė
dos hid ro tech ni kai“ pra dė ti va
ly ti uos tą. Ji to ne pa da rė iki nu
ma ty to ter mi no – spa lio 1 die nos. 
Jai sky rė me 400 tūkst. li tų bau
dą, kaip bu vo nu ma ty ta su tar ty
je“, – sa kė E.Gent vi las. Jis ti ki
no, kad per lai ko tar pį nuo 2009 

m. ba lan džio 2 d. ne bu vo rea li
zuo ta net 10 tech ni nių uos to va
ly mo už duo čių.

Apie tai, jog Uos to di rek ci ja tu
rin ti pro ble mų dėl do ku men tų pa
tei ki mo už sa ko vams, E.Gent vi las 
lie pos 28 d. su ži no jęs iš Vals ty bės 
sau gu mo de par ta men to.

Su tau pė pi ni gų
Dėl to, kad lai ku ne bu vo pa teik tos 
už duo tys ran go vui ir te ko at lik ti 
pa pil do mus ba ti met ri nius ma ta vi
mus, Uos to di rek ci ja, anot E.Gent
vi lo, pa ty rė 24 400 li tų nuo sto lį. 
A.Ka ma raus kas su to kiais tei gi
niais ne su ti ko. Anot jo, gy lio ma
ta vi mai uos te dėl lai vy bos sau gu
mo tu ri bū ti at lie ka mi nuo lat, to dėl 
ne ga li ma lai ky ti, kad bu vo pa tir tas 
pa pil do mas nuo sto lis.

Blo ges nė pa dė tis bu vo ties „Klai
pė dos naf tos“ nau do ja mo mis 1 ir 2 
kran ti nė mis.

A.Ka ma raus kas ti ki no, kad duo
ti už sa ky mą „Klai pė dos hid ro tech
ni kai“ va ly ti ties to mis kran ti nė mis 
neap si mo kė jo, nes jie pa gal su tar
ty je li ku sią pi ni gų su mą bū tų pa da
rę tik treč da lį dar bų.

A.Ka ma raus kas siū lęs pa lauk
ti, kol bus pa skelb tas nau jas 2009
2010 m. uos to va ly mo kon kur so 
nu ga lė to jas. 

2009 m. lie pos 23 d. nu ga lė to ju 
ta po Vo kie ti jos kom pa ni ja „Jo sef 
Mo bius BauAk tien ge sells haft“. 
Jos pa siū ly tos kai nos bu vo ge ro
kai ma žes nės nei „Klai pė dos hid
ro tech ni kos“. Po nau jo kon kur
so Uos to di rek ci ja, A.Ka ma raus ko 

tei gi mu, su tau pė apie 60 pro c. va
ly mo lė šų.

A.Ka ma raus kas siū lęs „Klai pė
dos hid ro tech ni kai“ duo ti už duo tį 
va ly ti va di na mo se uos to ki še nė se. 
Ten bu vo apie 100 tūkst. ku bi nių 
met rų grun to – kaip tik tiek, kiek 
bu vo li kę pi ni gų pa gal su tar tį su ja.

„Tuo met į ma no siū ly mus ne bu
vo at si žvelg ta, o da bar da ro ma kaip 
tik taip, kaip aš siū liau“,  ko men
ta vo A.Ka ma raus kas.

Jis pri si mi nė, kad 2008 m. uos
to ge ne ra li nio di rek to riaus Si gi
to Do bi lins ko pra šė skelb ti nau ją 
uos to ak va to ri jos va ly mo kon
kur są. A.Ka ma raus kas ma tė, kad 
va ly mo dar bų kai nos ma žė ja ir 
Uos to di rek ci ja su tau py tų pi ni
gų. Vė liau lai ki nai pra dė jęs ei ti 
Uos to di rek ci jos va do vo pa rei gas 

A.Ka ma raus kas ir pa skel bė nau
jus uos to va ly mo ran go vo kon
kur sus.

Dangs tė ran go vą?
Nors tie sio giai tai ir ne su sie ta su 
by la, ta čiau E.Gent vi las teis me 
pa tei kė ar gu men tą, kad be vie šo
jo pir ki mo ir tech ni nės eks per ti
zės vie nas me niš kais A.Ka ma
raus ko nu ro dy mais „Klai pė dos 
hid ro tech ni kai“ bu vo su da ry
tos są ly gos at lik ti dar bų už 953 
tūkst. li tų.

A.Ka ma raus kas tei gė, kad kai 
9096 kran ti nė se bu vo su stab dy
ti dar bai ir pra dė tas reng ti pa kei
ti mų tech ni nis pro jek tas, rei kė jo 
ant maž daug 50 met rų il gio su
kal tų kran ti nės įlai dų už dė ti be to
no ant sta tą, kad ne rū dy tų at vi ros 
kran ti nės da lies me ta las. Tai pa
da ry ta pa gal anks tes nius to ob jek
to vyk dy tų dar bų įkai nius.

„Ne kar tą sa kiau, kad tu rė
tų bū ti nu ma ty tas 510 pro c. nuo 
su tar ties su mos už sa ko vo re zer
vas. Daž nai iš ky la ne nu ma ty tų 
dar bų. Nau jas kon kur sas pa pil
do miems dar bams il gai už truk tų. 
Ob jek to stab dy ti ne ga li. Vi są lai
ką tek da vo kaip nors su ktis. Gir
dė jau, kad da bar Uos to di rek ci
ja jau nu ma to už sa ko vo re zer vą. 
Nau jam inf rast ruk tū ros va do vui 
bus leng viau dirb ti nei man“, – 
ti ki no A.Ka ma raus kas.

E.Gent vi las teis me A.Ka ma raus
ką kal ti no ir tuo, jog šis nu slė pęs, 
kad „Klai pė dos hid ro tech ni kos“ 
są skai tai už dė tos san kci jos, nors 
tai vie šai ži niask lai do je ko men ta
vęs dar bir že lį.

„Su lau kiau prie kaiš tų, kad kai 
lai ki nai ėjau Uos to di rek ci jos va
do vo pa rei gas, „Klai pė dos hid ro
tech ni ka“ lai mė jo 26 pir so sta ty
bos kon kur są, nors teis me vy ko 

pro ce sas dėl bank ro to by los kė li
mo. Pa gal nu sta ty tą vie šų jų pir
ki mų tvar ką ju ri diš kai nie ko ne
bu vo ga li ma pa da ry ti. Ji pa siū lė 
ma žiau sią dar bų kai ną. Anu liuo
ti kon kur so re zul ta tus bū tų bu vę 
ga li ma tik „Klai pė dos hid ro tech
ni kai“ iš kė lus bank ro to by lą, bet 
to ne bu vo“,  aiš ki no A.Ka ma
raus kas.

Taip pat A.Ka ma raus kas, anot 
E.Gent vi lo, jam ne paaiš ki nęs, 
kad dėl Uos to di rek ci jos ne ran gu
mo ne bu vo lai ku pa teik ta aikš te lė 
„Klai pė dos hid ro tech ni kos“ dar
bams vyk dy ti prie 26 kran ti nės. Tai 
paaiš kė jo tik ta da, kai Uos to di rek
ci ja jau ren gė si nu trauk ti su tar tį su 
dar bų ne pra de dan čiu ran go vu, nors 
pa ti bu vo kal ta.

A.Ka ma raus kas tei gė, jog su de
rin ti do ku men tus dėl sta ty bos aikš
te lės prie šiau rinio ra go ne bu vo taip 
leng va, nes te ri to ri ja pri klau so sa
vi val dy bei.

E.Gent vi lo prie kaiš tų A.Ka ma
raus kas su lau kė ir dėl to, kad, kaip 
fik suo ta Uos to di rek ci jos do ku
men tų ap skai tos sis te mo je, nuo 
2009 m. sau sio iki rug sė jo ne bu
vo at si ver tęs bent ke tu rių Uos to 
ka pi to no tar ny bos pra ne ši mų dėl 
gy lių ir ba ti met ri nių ma ta vi mų.

„Uos to di rek ci jo je yra mil ži niš kas 
do ku men tų srau tas – apie 15 tūks
tan čių per me tus. Jei ko kio do ku
men to ir neat ver čiau, jis vis tiek 
pa te ko inf rast ruk tū ros tar ny bai“, 
– tei si no si A.Ka ma raus kas.

Įvai riems fak tams su si dė jus, 
E.Gent vi lui ir ki lę įta ri mų, kad 
A.Ka ma raus kas dangs to „Klai
pė dos hid ro tech ni ką“. Tačiau šis  
teis me ti ki no, jog kal ti ni mas jam 
dėl bend ra dar bia vi mo su „Klai pė
dos hid ro tech ni ka“ esan tis ab sur
diš kas, nes bendrovė jį bu vo pa da
vu si į teis mą.

pirmADiENiS, SAuSio 18, 201010

Va do vų dvi ko va teis me

Jei Uos to di rek ci ja pra lai mė tų, va do vas pa si
ro dy tų karš ta ko šis. Gal ne tgi bū tų ga li ma ma
ny ti apie su si do ro ji mą dėl po sto at lais vi ni mo.
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Lau kia rink lia vų nuo lai dų

Pernai Klaipėdos uoste 
konteinerių krova suma-
žėjo 33,6, Rygos – 11,7, 
Talino – 27,6, Ventspilio 
– 97,3 procentais, paly-
ginti su 2008 m. Tačiau 
pernai lapkritį Klaipėdoje 
ir Taline, o gruodį Rygoje 
jau fiksuotas konteinerių 
krovos augimas. 

Konteineriai 
regione

Uosto direkcija pasirašė 
6,9 mln. litų vertės su-
tartis su „Hidrostatyba“ 
ir „Plungės Joniu“ dėl 
geležinkelio įrengimo 
nuo Varnėnų iki Sulupės 
gatvių. Finansuojant ES 
bus nutiestas maždaug 
1 kilometro ilgio geležin-
kelis. 

Sausio 13–15 d. Vašingto-
ne vyko uostų saugumo 
konferencija MSAPC. Joje 
dalyvavo Klaipėdos uosto 
apsaugos vadovas Alvy-
das Jocys. Aptarta krizės 
įtaka laivybai, piratavimo 
grėsmė uostams,  prista-
tytos uostų saugos tech-
nologijos.

Įrengs 
geležinKelĮ

Uostų 
saUgUmas

pirmADiENiS, SAuSio 18, 2010

Vid man tas Ma tu tis

Ke rėp liš ka sis te ma
Uos to eko no mis tai aky lai tu ri sek
ti ir rea guo ti, kas vyks ta gretimuo
se uos tuo se.

Kar tais ne sus pė ja ma, nes Lie
tu vo je lai vų rink lia vų ko re ga vi mo 
sis te ma yra ke rėp liš ka. No rint pa
keis ti rink lia vų dy džius, pra šy mus 
rei kia teik ti Klai pė dos vals ty bi
nio jū rų uos to di rek ci jai. Iš jos api
bend ri ni mai ke liau ja į Su si sie ki mo 
mi nis te ri ją. Po to pa reng tą Vy riau
sy bės nu ta ri mo pro jek tą ten ka de
rin ti su įvai rio mis ins ti tu ci jo mis. 

Nuo pra šy mo pa tei ki mo iki leng
va ti nių rink lia vų pa tvir ti ni mo ga li 
praei ti ir pus me tis. Per tą lai ką rin
kos są ly goms kin tant ypač spar čiai, 
lai vai ga li pa suk ti į pi ges nius kai
my ni nius uos tus.

Šiuo me tu Fi nan sų ir Tei sin gu mo 
mi nis te ri jo se de ri na mi įvai rūs lai vų 
rink lia vų pa kei ti mai. Neaiš ku, ka da 
lai vų rink lia vų tai syk lių pa kei ti mus 
pa tvir tins Vy riau sy bė.

Tarp uos to vers li nin kų vy rau ja 
nuo mo nė, kad rink lia vų nuo lai dų 
sis te ma tu rė tų bū ti tai ko ma lanks
čiau. Ją ga lė tų re gu liuo ti Su si sie
ki mo mi nis te ri ja be Vy riau sy bės 
įsi ki ši mo. Mat lai vų rink lia vos nė
ra tie sio gi niai vals ty bės pi ni gai. Jie 
nau do ja mi uos tui plė to ti ir eksp
loa tuo ti. Už šių funk ci jų vyk dy mą 
at sa ko Su si sie ki mo mi nis te ri ja ir jai 
pa val di Uos to di rek ci ja.

Svars tys siū ly mus
„Pa siū lė me pa tai sy ti ro ro, krui zi
nių ir tram pi nių lai vų rink lia vas. Dėl 

to rea liai ne su ma žės Uos to di rek
ci jos pa ja mos. At si ras dau giau lai
vų, di dės ir pa ja mos. Kol kas siū ly
mų ne tei kė me dėl li ni ji nės lai vy bos. 
Ką nors keis ti šio je sri ty je rei kia at
sar giai. Li ni ji nė lai vy ba su sijusi su 
di džiau sia da li mi Uos to di rek ci jos 
pa ja mų“, – svars tė Uos to di rek ci
jos rin ko da ros ir ad mi nist ra ci jos 
di rek to rius Ar tū ras Drun gi las.

Nuo šių me tų pra džios ren gia
ma si per žiū rė ti ir ki tas lai vų rink
lia vų gru pes. Pra šy mus yra pa tei kę 
kon tei ne ri nių li ni jų, kel tų lai vy bos 
ope ra to riai.

„Jei ma žin si me pa ja mas, tu
rės bū ti su da ry tos są ly gos per au
gan čius srau tus kom pen suo ti p ra
ra di mus. At siž velg si me į tai, kiek 
rink lia vų ma ži ni mas nau din gas 
vi suo me nei, uos to kom pa ni joms 
ir sau su mos trans por tui“, – ti ki no 
A.Drun gi las.

2010 m. pla nuo ja ma iš uos to 
rink lia vų ir že mės nuo mos gau ti 
apie 143 mln. li tų pa ja mų. Tai bū
tų maž daug 2 mln. li tų dau giau nei 
2009ai siais.

Dar kar tą pla nuo ja ma ko re guo
ti krui zi nių lai vų rink lia vas. Nuo
lai dos, ska ti nan čios įplauk ti tą pa tį 
lai vą kuo daž niau, pra de da mos tai
ky ti nuo tre čio (20 pro c.) ir de vin to  
(50 pro c.) kar to.

„Iki šiol mū sų rink lia vų tai syk
lė se krui zi niai lai vai bu vo pri ly gin
ti li ni ji niams. Su dė tin ga krui zi niam 
lai vui su pla nuo ti di des nį kie kį at
plaukimų. Mums svar bu, kad krui
zi nis lai vas už suk tų ir ant rą kar
tą. Pa siū lė me tai ky ti nuo lai dą nuo 
ant ro  atplaukimo. Tai da ro ap lin ki
niai uos tai“, – ti ki no A.Drun gi las.

Ma žės per pu sę
Tram pi niais lai vais gabenamos 
vien kar ti nės kro vi nių siun tos. 
Tarp jų Bal ta ru si jos ga myk lų at
nau ji ni mo įran ga iš Ki ni jos, „Be la
rus“ trak to riai į Ve ne sue lą, NA TO 
tran zi ti niai kro vi niai į Af ga nis ta
ną ir ki ta.

Per nai lapk ri tį bal ta ru siš kus 
trak to rius iš pluk dęs au to ve žis 
„Hoegh Del hi“ bu vo pa krau tas tik 

Jei ne bū tų at si žvelg ta į vers lo no rus, 
Klai pė dos uos tas ne tek tų da lies krui
zi nių ir tram pi nių bei kon tei ne ri nių 
lai vų.

10 pro c., o rink lia vų su mo kė jo be
veik kaip už pil ną lai vą. Bend ro je 
rink lia vų sis te mo je to na žo rink lia
va yra ne žy mi. 

Pa gal da bar ga lio jan čias tai syk
les rink lia vų nuo lai dos tram pi
niams lai vams tai ko mos tik nuo 
ke tu rio lik to atplau ki mo tais pa
čiais me tais. To dėl bal ta ru siai ne
slė pė, kad pre ky bai ieš kos pi ges nio 
uos to, nes ki tur rink lia vos per pu
sę ma žes nės.

No rint iš lai ky ti ra ti nės tech ni
kos kro vi nius ir ska tin ti, kad uos te 
at si ras tų au to mo bi lių ter mi na las, 
nuo lai das rei kia priim ti kaip ga li
ma sku biau. Šiais me tais bal ta ru siai 
pla nuo ja iš ga ben ti dar tris siuntas 
trak to rių į Ve ne sue lą. Kiek vie nam 
ga be ni mui jie pla na vo skelb ti at ski
rą kon kur są.

Uos to di rek ci jo je ši pro ble ma ži
no ma. Ji no rė tų, kad per uos tą ke
liau tų dau giau ra ti nės tech ni kos.

Šios ka te go ri jos lai vams pa siū ly
ta rink lia vas ma žin ti per pu sę.

Ska tins ro ro lai vy bą
„Iki šiol bu vo disk ri mi nuo ja mos ro 
ro lai vy bos li ni jos, kur jū rų kel tais 
ga be na mi vien kro vi niai. Tu ri me 
tik vie ną to kią li ni ją iš Klai pė dos į 
Da ni jos Fre de ri ci jos ir Ko pen ha gos 
uos tus. 

Joms tai ko mos dvi gu bai di des nės 
rink lia vos nei ro pax lai vams, kaip 
„DFDS Lis co“ kel tai, ku rie ga be

na ir kro vi nius, ir ke lei vius“, – sa
kė A.Drun gi las. Jo nuo mo ne, ro pax 
lai vų per spek ty vos nė ra di de lės. Jų 
vys ty mą si stab do pa grin di nis rei
ka la vi mas, kad plau ki mas tarp uos
tų dėl ke lei vių tu ri truk ti ne il giau 
kaip vie ną pa rą. 

Tuo tar pu ro ro lai vai, ku riais ga
be na mi vien kro vi niai, ga li plauk
ti ir dvi – tris pa ras. Ma žin da ma ro 

ro lai vų rink lia vas, Uos to di rek ci ja 
ti ki si, kad at si ras kro vi ni nių jū ros 
kel tų lai vy bos li ni jos į Pran cū zi jos 
ar ne tgi Is pa ni jos uos tus.

„Jei gu da bar roro li ni jai į Da ni
ją su teik tu me nuo lai dą, ne tek tu me 
1,3 mln. li tų. Bet jei at si ras tų nau ja 
ro ro lai vy bos li ni ja, ne tek tis bū tų 
kom pen suo ta.“, – svars tė A.Drun
gi las.

At sar gūs:  � Uos to di rek ci ja, kaip tei gė A.Drun gi las, at sar giai ko re guos 
rink lia vas, ypač li ni ji nės lai vy bos, ku rios su si ju sios su di džiau sio mis 
pa ja mo mis.  

Ne su sip ra ti mas:  � di des nė da lis „Hoegh Del hi“ lai vo de nių bu vo tuš ti, ta čiau rink lia vų su mo kė ta be veik 
kaip už visiškai pa krau tą lai vą.  Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Tarp uos to vers li
nin kų vy rau ja nuo
mo nė, kad rink
lia vų nuo lai dų 
sis te ma tu rė tų bū ti 
tai ko ma lanks čiau. 



9

aktualijos
www.kl.lt   šeštADIeNIS, LAPKRIČIO 7, 2009  12

jŪRa
PIRmADIeNIS, SAuSIO 18, 2010

– Kas sie ja žur na lą JŪ RA MO
PE SEA su Ka zachs ta nu?
– Žur na las jau 10 me tų yra pla
ti na mas Ka zachs ta ne. Jis nuo lat 
pri sta to mas kas me ti nė se trans
por to ir lo gis ti kos pa ro do se „Tran
sitTrans Ka zachs tan“. Lei di nį į 
Al ma tą pri sta to mū sų par tne rė – 
Lie tu vos ir Ka zachs ta no kom pa
ni jų gru pė „TL NI KA Group“. Al
ma to je tu ri me žur na lo at sto vy bę. 
Per ją leidinys pa tei kia mas stam
biau sioms Ka zachs ta no lo gis ti kos 
kom pa ni joms. Kar tu su par tne riais 
tu ri me sten dą Al ma tos oro uos te. 
Prieš sės da mas į lėk tu vą, ke lei vis 
ga li ne mo ka mai pa siim ti žur na lą 
JŪ RA MO PE SEA.

Atei ty je pla nuo ju Ka zachs ta ne 
or ga ni zuo ti žur na lo spaus di ni mą 
ir dar ak ty ves nį jo pla ti ni mą.

– Koks yra žur na lo JŪ RA MO
PE SEA vaid muo ren giant kon
fe ren ci ją Al ma to je?
– Kon fe ren ci ją „Lo gis ti kos vaid
muo ke ly je Azi jaEu ro pa“ ren gia
me kar tu su par tne re – „TL NI KA 
Group“, ku riai va do vau ja Vy tau tas 
Va ra si ma vi čius. Kaip ren gė jai mes 
krei pė mės į Lie tu vos ir Ka zachs ta
no už sie nio rei ka lų bei trans por to 
mi nis te ri jas dėl kon fe ren ci jos glo
bos. Mi nis te ri jų glo ba kon fe ren ci
jai su tei kia tam tik rą sta tu są be fi
nan si nių įsi pa rei go ji mų. Fi nan si
nius klau si mus ten ka spręs ti pa
tiems or ga ni za to riams.

Lie tu vos ir Ka zachs ta no mi nis
te ri jų, Ka zachs ta no, Ru si jos, Bal
ta ru si jos am ba sa dų ir Lie tu vos 
am ba sa dos Ka zachs ta ne pa gal bą 
jau čia me nuo lat. Lie tu vos už sie

Kinijoje pastatytas di-
džiausias šalyje 332 m 
ilgio, 60 m pločio, 350 
tūkst. t dedveito  tan-
klaivis „Xin Bu Yang“. Jis 
gali gabenti 308 tūkst. t 
naftos, gramzda 21 m. Iki 
šiol didžiausias tanklaivis 
pasaulyje yra 466 m ilgio 
„Knock Nevis“.

DiDžiausias 
tanklaivis

Pernai Amsterdamo uos-
te krauta 73 mln. t krovi-
nių, arba 3 proc. mažiau 
nei 2008 m. Uoste dau-
giau krauta skystų kro-
vinių, bet mažėjo anglių 
ir žemės ūkio produktų 
krova. Net 50 proc. ma-
žiau krauta konteinerių. 
Iš viso 200 TEU.  

„EUKOR Car Carriers“ 
paskelbė apie kassavai-
tinės linijos iš Bremen-
haveno, Antverpeno ir 
Sauthemptono uostų į 
Kiniją atidarymą. Plau-
kios laivai, kurie gabens 
8 tūkst. automobilių. Bus 
priimami ir negabaritiniai, 
sunkiasvoriai kroviniai.  

kroviniai 
amsterDame

naujos 
linijos

Lo gis ti ka tarp Azi jos ir Eu ro pos

Ka zachs ta nas ieš ko ke lio į Eu ro
pą – Lie tu va į Azi ją. Sau sio 29 die
ną di džiau sia me Ka zachs ta no 
mies te Al ma to je vyks tarp tau
ti nė lo gis ti kos kon fe ren ci ja. Jos 
da ly viai sieks su ras ti at sa ky mą į 
klau si mą, kaip ra cio na lūs lo gis ti
niai spren di mai kei čia Eu ro pos ir 
Azi jos trans por to po li ti ką bei są
ly go ja Ka zahs ta no kro vi nių tran
zi tą per Klai pė dos uos tą. Vie na iš 
ren gi nio or ga ni za to rių – tarp tau
ti nio vers lo žur na lo JŪ RA MO PE 
SEA lei dė ja Zi ta Tal latKelp šai tė 
at sa kė į žur na lis to Vid man to Ma
tu čio klau si mus.

nio rei ka lų mi nis te ri ja kon fe ren ci
jos mo de ra to riu mi ir pra ne šė ju de
le ga vo am ba sa do rių ypa tin giems 
pa ve di mams Vy tau tą Nau du žą. Jis 
nuo šių me tų sau sio 1 d. yra spe
cia lu sis Ka zachs ta no at sto vas Eu
ro pos sau gu mo ir bend ra dar bia vi
mo or ga ni za ci jo je (ES BO).

Kon fe ren ci jo je da ly vaus ir pra ne
ši mą skai tys Lie tu vos su si sie ki mo 
mi nist ras Eli gi jus Ma siu lis, prem je
ro pa ta rė jas Al gir das Ša ka lys, Ka
zachs ta no trans por to vi ce mi nist ras 
Aza tas Bek tu ro vas, Ka zachs ta no 
už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos at sto
vas, Ru si jos trans por to mi nis te ri jos 
vals ty bės sek re to rius, mi nist ro pir
ma sis pa va duo to jas Ser ge jus Aris
to vas, Bal ta ru si jos trans por to mi
nis te ri jos at sto vas, nuo la ti nės IRU 
at sto vy bės prie SNO va do vas Igo ris 
Ru no vas, KA ZA TO aso cia ci jos ge
ne ra li nis sek re to rius Teo do ras Kap
la nas, Ka zachs ta no, Ru si jos ir Bal
ta ru si jos mui ti nės at sto vai.

Kon fe ren ci jo je lau kia me ir Ka
li ning ra do uos to bei sri ties val
džios at sto vų. Iš Lie tu vos kom pa
ni jų da ly vaus „Lie tu vos ge le žin ke
lių“, Vil niaus oro uos to, Klai pė dos 
vals ty bi nio jū rų uos to di rek ci jos ir 
kai ku rių uos to kom pa ni jų va do
vai. Esa me pa kvie tę ne tik Lie tu
vos ir Ka zachs ta no, bet ir ki tų ša
lių moks lo, trans por to vers lo, val
džios ins ti tu ci jų at sto vus.

– Ko dėl to kiai kon fe ren ci jai 
reng ti pa si rink tas Ka zachs
ta nas, ku ris tam pa ne be pat
rauk lus Lie tu vos par tne ris, nes 
vien per 2009 me tus jo tran zi
tas Klai pė dos uos te su ma žė jo 
apie 80 pro cen tų?
– Ma nau, kad yra at virkš čiai. 
Ka zachs ta nas yra la bai pa trauk
lus par tne ris. Dėl jo par tne rys tės 
kon ku ruo ja kai my ni nių ša lių uos
tai ir lai mi. Ga li bū ti, kad bū tent 
Lie tu va ta po ne pat rauk lia par tne re 
Ka zachs ta nui. Ko dėl taip at si ti ko? 
Ma nau, kad dau ge lis vers lo žmo
nių šį at sa ky mą ži no.

Jau se niai svars tė me apie lo gis ti
kos kon fe ren ci ją Ka zachs ta ne. Šie
met tam su si klos tė pa lan kios ap lin
ky bės. Nuo sau sio 1 d. Ka zachs ta
nas pra dė jo pir mi nin kau ti ES BO – 
di džiau siai re gio ni nei sau gu mo or
ga ni za ci jai, jun gian čiai 56 Eu ro pos, 
Šiau rės Ame ri kos ir Azi jos vals ty
bes. ES BO is to ri jo je šiai or ga ni za
ci jai dar nė kar to nė ra pir mi nin
ka vu si Vi du ri nės Azi jos vals ty bė. 
2011 m. iš Ka zachs ta no pir mi nin
ka vi mą ES BO pe rims Lie tu va. Jos 
yra su si ta ru sios, kad pir mi nin ka
vi mo me tais abie jų ša lių prio ri te

ti nė mis kryp ti mis bus trans por
to bei tran zi to plėt ra ir vys ty mas. 
Tie dve ji me tai abi vals ty bes gra
žiai su  sie ja rū pi nan tis ne tik sa vo, 
bet ir vi sos Eu ro pos trans por to bei 
tran zi to rei ka lais.

Kon fe ren ci jos idė jai no riai pri
ta rė tiek Ka zachs ta no am ba sa da 
Lie tu vo je, tiek tos ša lies už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri ja. Pir mi nin ka vi
mas ES BO Ka zachs ta no po li ti ko je 
yra ver ti na mas kaip ypač svar bus. 
Tai su tam pa su Ka zachs ta no vals
ty bi ne pro gra ma „Ke lias į Eu ro
pą“. Ji pra dė ta įgy ven din ti 2009
ai siais ir bus baig ta 2011 me tais. 
Prog ra mos tiks las – pa siek ti aukš
tes nį Ka zachs ta no stra te gi nės par
tne rys tės su Eu ro pos ša li mis ly gį.

No ri me, kad į kon fe ren ci ją at vy
kę pro fe sio na lai pa si da ly tų min ti
mis ir pa teik tų sa vo įžval gas apie 
Azi jos ir Eu ro pos lo gis ti kos gran
di nės for ma vi mą. Ti ki mės, kad 
tai at si spin dės re zo liu ci jo je, pa
dės Ka zachs ta no ir Lie tu vos vy
riau sy bėms pir mi nin ka vi mo ES
BO me tu spręs ti svar bius trans
por to ir tran zi to klau si mus.

Į kon fe ren ci ją kvie čia me gar sius 
mo de ra to rius. Be V.Nau du žo, kon
fe ren ci jai va do vaus pro fe so rius, po

li ti kos moks lų dak ta ras iš Ka zachs
ta no Adi lis Džu nu so vas ir Azi jos 
lo gis ti kos eks per tas iš Hon kon
go Mar kas Mi la ras. Sa vo pra ne ši
me jis ana li zuos lo gis ti kos gran di
nės tarp Ki ni jos ir Eu ro pos ypa tu
mus. Jo klau siau si In di jo je – pa da rė 
įspū dį. Kon fe ren ci jos tiks las – su
teik ti ga li my bę tar tis pro fe sio na
lams. Mes, kaip kon fe ren ci jos ren
gė jai, ne ga li me nei pri trauk ti kro
vi nių srau tų, nei jų pa di din ti ar su
ma žin ti. Bet ma nau, kad kon fe ren
ci ja tu rės įta kos ge res nėms trans
por to vers lo są ly goms tarp Lie tu
vos ir Ka zachs ta no at si ras ti. Mes 
sie kia me pro pa guo ti lo gis ti ką kaip 
moks lą ir mo der nų vers lą.

– Po kon fe ren ci jos Ka zachs
ta ne bus tei kia mi žur na lo ap
do va no ji mai „Vė jų ro žė“? Nuo 
ka da jie tei kia mi, ko kio mis 
pro go mis?
– Jau per nai žur na las pa kei tė sa vo 
ap do va no ji mų kon cep ci ją. Vie to je 
še šerius me tus Klai pė do je vy ku sių 
„Ana to li jaus“ no mi na ci jų įstei gė

me nau jus ap do va no ji mus – „Vė
jų ro žės“ ženk lus. Per nai Klai pė do
je „Vė jų ro žės“ ap do va no ji mai bu
vo įteik ti už ino va ci jas jū rų vers
le ir moks le. No mi na ci jų idė ja to
kia, kad ap do va no ji mų ce re mo ni
ja vyk tų kar tu su trans por to ren gi
niu: pa ro da, kon fe ren ci ja. Šie ap
do va no ji mai yra iš kil min gi, da ly
ki niai ir ne po mpas tiš ki.

Ka zachs ta ne „Vė jų ro žės“ ap
do va no ji mus pir mą kar tą teik si me 
už sie ny je. Pa gal ke tu ris vė jų ro žės 
rum bus bus ke tu ri ap do va no ji mai: 
už in dė lį į Ka zachs ta no ir Lie tu
vos eko no mi nio bend ra dar bia vi
mo stip ri ni mą; už ino va ty viau sią 
ir sėk min giau sią lo gis ti kos pro jek
tą Ry tųVa ka rų kryp ti mi; už di
džiau sią in dė lį į tarp tau ti nį bend
ra dar bia vi mą; už di džiau sią in dė
lį į lo gis ti kos moks lo po pu lia ri ni
mą. Iš anks to ne skel bia me no mi
nan tų, kaip tai bu vo da ro ma tei
kiant „Ana to li jus“. Esa me iš siun
tę pa siū ly mus įvai rioms kom pa
ni joms pri sta ty ti sa vo pro jek tus. 
Per nai to kia pra kti ka pa si tei si no. 
Su lau kė me pa kan ka mai pre ten
den tų į no mi na ci jas. Pa na šiu prin
ci pu dir ba me ir šie met. Nu ga lė to
jai paaiš kės prieš pat ap do va no ji
mą. Juos iš rinks ko mi si ja. Jau tu
ri me pre ten den tų į ap do va no ji mus 
ne tik iš Lie tu vos ir Ka zachs ta no, 
bet ir Ru si jos.

– Ar tai reiš kia, kad iš plau kus 
į pla tes nius tarp tau ti nius van

de nis Lie tu vo je žur na lo JŪ RA 
MO RE SEA ir „Vė jų ro žės“ ne
be liks?
– Žur na las Klai pė do je gy vuo ja nuo 
1935 me tų. Klai pė da vi suo met bu
vo ir bus jo gim ta sis uos tas. Tie
siog jis su bren do iš plauk ti į to li
mes nius van de nis.

Pa va sa rį, ge gu žės 1315 die no
mis, kar tu su Lie tu vosVo kie ti jos 
fo ru mu, Klai pė dos uni ver si te tu, 
Bal ti jos slė niu, Klai pė dos moks
lo ir tech no lo gi jų par ku Klai pė do
je reng si me kon fe ren ci ją ir pa ro dą 
„Bal ti jos jū ros re gio no gy ven to jų 
eko no mi nio ir kul tū ri nio bend ra
dar bia vi mo ga li my bės šian dien ir 
atei ty je“. Vie na jo da lių bus „Vė
jų ro žės“ ap do va no ji mai. Jie tra
di ciš kai skir ti Eu ro pos jū rų die nai, 
ku ri mi ni ma ge gu žės 20ąją.

Kiek vie nais me tais bus nau ja 
ap do va no ji mų te ma. Po ku rio lai
ko ra tas gal būt ap si suks ir grį ši
me prie tų pa čių te mų, o gal at si
ras ki tų idė jų. Šį pa va sa rį ver tin si
me eko lo gi jos pro jek tus.

Lie tu vo je „Vė jų ro žės“ ap do va
no ji mai per me tus vyks tik vie ną 
kar tą. Ta čiau tais pa čiais me tais 
ap do va no ji mai ga li bū ti tei kia mi 
ki to se ša ly se. Gal būt ap do va no ji
mai vyks In di jo je, kur šią va sa rą 
ati da rė me žur na lo at sto vy bę, gal 
Ki ni jo je, su ku ria taip pat ak ty viai 
bend ra dar biau ja me. Azi jos ša lys 
la bai ener gin gai ima at si gau ti po 
eko no mi nės kri zės ir op ti mis tiš kai 
žvel gia į atei tį.

Vi zi jos:  � žur na lo JŪ RA MO PE SEA lei dė ja Zi ta Tal lat-Kelp šai tė spar-
čiai be si vys tan čia me Azi jos re gio ne tiek sa vo, tiek Lie tu vos trans-
por to vers lui įžvel gia ne blo gų per spek ty vų.

Tiks las – su teik ti ga
li my bę tar tis pro fe
sio na lams. 
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Is pa ni jos par la men to na rys 
Gas pa ras Lla ma za re sas 
(nuo tr.) ap stul bo su ži nojęs, 
kad JAV Fe de ra li nių ty rimų 
biu ras pa nau do jo jo nuo-
trauką, kai kūrė spėjamą da-
bar tinį Osa mos bin La de no 
at vaizdą. Po li ti kas pa reiškė, 
kad nuo šiol ke liau da mas už 
At lan to ne be si jaus sau gus.

PA NAŠŪS 
BRUO ŽAI

Ali Has sa nas al Ma ji das, la-
biau ži no mas kaip Sad da-
mo Hus sei no Che mi nis Ali, 
va kar nu teis tas mir ti už tai, 
kad 1988 m. įsakė pa nau do-
ti nuo dingą sias du jas prie š 
kur dus Ira ko kai me Ha lab-
d žo je. Tuo met žu vo 5 tūkst. 
žmo nių. A.H.al Ma ji dui tai yra 
jau ket vir ta mir ties bausmė.

Į tar ny bi nes pa tal pas pa tekęs 
ke lei vis šeš ta dienį su kėlė są-
myšį Niu jor ko Ken ne dy oro 
uos te. Vi sas aš tun tas ter mi na-
las bu vo eva kuo tas, skryd žiai 
smar kiai vėla vo. Po li ci ja kol 
kas ne ži no, kodėl iš Hai čio at-
vykęs vy ras ne paisė įspėja mo-
jo už ra šo. Įta ria ma sis su lai ky-
tas, jam pa teik ti kal ti ni mai.

NU TEIS TAS 
DAR KARTĄ

SU MAIŠ TIS 
ORO UOS TE

Ma ži ste buk lai
Aust ra li jos te le vi zi jos dar buo to jai 
penk ta dienį Port o Pren se ruošė si fi l-
muo ti in ter viu, kai iš gir do vai ko balsą, 
sklin dantį iš po griuvė sių. Vy rai su-
sku bo į pa galbą ir išt raukė 16 mėne-
sių mer gaitę Win nie Ti lin. Ji bu vo 
gy va ir svei ka, tik la bai norė jo ger ti. 
Ma ža metė tris pa ras pra lei do po dvie-
jų aukštų na mo griuvė siais, ten žu vo 
jos tėvai. Po ga lin go žemės drebė ji mo 
pra ėjus be veik še šioms pa roms gelbė-
to jai ne pra ran da vil ties ras ti gyvųjų.

Mo te riai, ku ri li ko įka lin ta su-
griu vu sia me ban ko pa sta te, gy vybę 
iš gelbė jo SMS ži nutė. Ka na dietė iš-
siuntė pa gal bos pra šymą sa vo ša lies 
Už sie nio rei kalų mi nis te ri jai, dip-
lo ma tai per davė jį gelbė to jams, ir 
šie mo terį iš va da vo.

Li go ninė bu vo per to li
Nors pa si girs ta ne ma žai pra ne-
šimų apie ma žus ste buk lus, blo-
gų nau jienų yra ge ro kai dau giau. 

11-metė Anai ka sun kiai su ža lo ta 
ko ja po griuvė siais pra lei do 48 va-

lan das. Ją iš gelbė jo ar ti mie ji ir sku-
biai nu vežė pas vie tos gy dy toją. Ta-
čiau šis te galė jo pa si ūly ti vaistų 
nuo skaus mo ir liepė pa cientę sku-
biai vež ti į li go ninę. Mer gaitė, ku-
riai pra si dėjo vi di nis krau ja vi mas, 
neištvėrė trijų va landų ke lio ir mi-
rė au to mo bi ly je.

Vie nas žemės drebė jimą iš gy-
venęs vy ras pa sa ko jo, kad į Hai-
tį at vy ko lai do ti mo ti nos, o per že-
mės drebė jimą ne te ko žmo nos.

Gy dy to jai ne mie ga pa ro mis
Ne laimės mas tas jau pra dėjo aiškė-
ti, bet tiks laus aukų skai čiaus nie-
kas dar ne ga li pa sa ky ti. Per pir mas 
tris pa ras gelbė to jai iš po griuvė sių 
išt raukė 13 tūkst. la vonų. Dau gu-
ma jų lai do ja ma ma si niuo se ka puo-
se prie sos tinės, kad būtų už kirs tas 
ke lias plis ti li goms. Ma no ma, kad 
žu vu siųjų skai čius sieks 100–150 
tūkst.

Jung tinės Tau tos žemės drebė-
jimą pa va di no did žiau sia ka tast-
ro fa per visą or ga ni za ci jos is to riją. 

Vie tos vald žia ne pajė gia su teik-
ti pa gal bos, o už sie nio gelbė to jams 
dirb ti truk do neišplė to ta ir nu nio-
ko ta inf rast ruktū ra.

Hai tie čiai ant nu ga ros ar ve ži-
mais su žeis tuo sius ga be na į lai ki-
nas li go ni nes. Jo se trūksta vietų, 
iš ti sas pa ras ne mie gan tys gy dy to-
jai net ne tu ri kur praei ti.

Grumiasi dėl maisto
Li go ni nes sau go ka riš kiai, nes į 
jas plūsta ne tik su žeis tie ji, bet ir 
mais to ieš kan tys žmonės. Hai tie-
čiai gru mia si dėl at ve žamų da vi-
nių. Žur na lis tai matė, kaip iš vie no 
ame ri kie čių sraig tas par nio į sta-
dioną ba dau jan tiems hai tie čiams 
bu vo nu mes ta pus tu zi nis kar to ni-
nių dėžu čių. Kai ku rie žmonės dėl 
jų ko vo jo mo suo da mi ma četė mis.

Ak me ni mis, pei liais ir plak tu kais 
ap si gink lavę plėši kau to jai ver žia si 
į su griu vu sius na mus bei par duo-
tu ves ir ieš ko mais to. Padėtį sun-
ki na tai, kad po že mi niams smū-
giams su grio vus pa grin dinį ša lies 
kalė jimą bu vo pa si ges ta tūkstan-
čių ka li nių.

Do mi ni kos Res pub li kos ži niask-
lai da pra nešė, kad Hai ty je bu vo 
šau ta į du pa galbą da li jan čius Do-
mi ni kos Res pub li kos pi lie čius, jie 
sun kiai su žeis ti.

Vis dau giau hai tie čių ban do kirs ti 
sieną ir pa tek ti į Do mi ni kos Res pub-
liką, esan čią ry tinė je Hai čio sa los 
da ly je, ir vis dau giau nuo drebė ji-
mo nu kentė ju sių žmo nių bėga į ša-
lies šiaurė je esan čius mies tus.

BNS, BBC, CNN inf.

Ko va už iš gy ve nimą

Bal tie ji rūmai bu vu sius JAV pre zi-
den tus Billą Clin toną ir Geor ge’ą 
W.Bushą pa skyrė spe cia liai siais 
pa gal bos Hai čiui koor di na to riais. 
Jie pa žadė jo, kad neap leis šios nuo 
stip raus žemės drebė ji mo nu kentė-
ju sios skurd žios Ka ribų vals tybės.
Maž daug 43 tarp tau tinės ko man-
dos, ku rio se dir ba 1739 gelbė to jai ir 

161 spe cia liai dre suo tas šuo, jau pa-
tik ri no 60 pro c. la biau siai nu kentė-
ju sių ra jonų.
Jung tinės Tau tos pa ra gi no su-
rink ti 562 mln. do le rių, ku rie būtų 
skir ti nu kentė ju siems per žemės 
drebė jimą. Tiek lėšų reikėtų su-
teik ti pa galbą 3 mln. žmo nių per 
pusę metų.

Tarp tau tinė pa gal ba Hai čiui

Iš po griuvė sių 
išt rauk tiems hai-
tie čiams ten ka 
sto ti į naują kovą 
už sa vo gy vybę. 
Po žemės drebė-
jimo į salą atslin-
ko dar viena 
nelaimė – badas. 

Chao sas:   Hai čio gy ven to jai hu ma ni ta rinę pa galbą graibs to lip da mi vie-
ni ki tiems per gal vas.  AFP nuo tr.

Uk rai nos pre zi den to rin ki mai 
pri minė chaosą. Prie dau gybės 
pa žei dimų bei ne sklan dumų pri-
si dėjo ir dip lo ma ti nis kon�  ik tas.

Gru ziją įta ria sąmoks lu
Sa vait galį Do nec ko sri ty je suim-
ti ke li Gru zi jos at sto vai, ku rie kaip 
žur na lis tai bu vo už re gist ruo ti ke-
lio se rin kimų apy linkė se. Du Gru-
zi jos te le vi zi jos ka na lo „Ime di“ 
dar buo to jai bu vo su muš ti prie vieš-
bu čio Do nec ke.

Di de lis gru zinų stebė tojų skai-
čius su kėlė įta rimų Uk rai nos po-
li ti kams. Opo zi ci jos kan di da tas 
Vik to ras Ja nu ko vy čius Tbi lisį ap-
kal ti no ban dy mu kiš tis į Uk rai nos 
vi daus rei ka lus.

„No riu kreip tis į pre zi dentą Mi-
chailą Saa kaš vilį, kad jis at šauktų 
sa vo va di na muo sius stebė to jus. Jie 
čia ne rei ka lin gi, mes be jų iš siaiš-
kin si me“, – sakė opo zi ci jos ly de ris.

Uk rai nos pre zi den tas Vik to ras 
Juš čen ka taip pat ap gai les ta vo, kad 
Gru zi ja nau do ja ma ma ni pu lia ci-
joms per Uk rai nos vals tybės va do-
vo rin ki mus.

„Čia daug ci niz mo, ma no nuo mo-
ne. De ja, pa ro dy tas ne pa ts ge riau-
sias po žiū ris į Uk rainą, nes dau gu ma 
po li tikų tai ver ti na kaip ne ko rek-
tiškų ap lin ky bių pa nau do jimą per 
pre zi den to rin ki mus 2010 m. 
Ap gai les tau ju, kad Gru zi ja ir mū-
sų my li ma gru zinų tau ta nau do ja-
ma ma ni pu lia ci joms Uk rai no je“, – 
sakė ša lies va do vas, kai pa bal sa vo 
rin kimų apy linkė je Ki je ve.

Ne laimės ir pa žei di mai
Per Uk rai nos pre zi den to rin ki mus 
iš veng ti įvai rių ne sklan dumų ne-
pa vy ko. Naktį į sek ma dienį Čer kasų 
sri ties Smi los ra jo no Hu liaj ho ro-
do ko kai me rin kimų apy linkė je dėl 

ne tvar kin go šil dy mo kros ni mi už-
si degė pa sta to palėpės per dan gos. 
Mi li ci jos dar buo to jas, ku ris sau go-
jo rin kimų apy linkę, ne sut ri ko. Jis 
išk vietė ug nia ge sius ir sa vo ko le-
gas, o pa ts iš pa tal pos iš nešė ant-
spau duotą seifą su rin kimų bal sa-
la piais ir bal sa vi mo ka bi nas. Va kar 
ry te rin kimų apy linkė bu vo ati da-
ry ta ki to se pa tal po se.

Į Za po rožės sri ties rin kimų ko-
mi si jos pa tal pas li kus pa rai iki rin-
kimų įsib rovė va gys ir iš si nešė du 
kom piu te rius, ku riais bal sa vi mo 
dieną turė jo būti pa lai ko mas ry šys 
su Cent ri ne rin kimų ko mi si ja.

Do nec ko sri ty je vie na rin kimų 
apy linkė pra dėjo darbą tik 11 val., 
nes bal sa la piuo se prie kan di da-
to Ana to li jaus Gri cen kos at si ra-
do ant spau das „Pa ša lin tas“, nors 
Cent rinė rin kimų ko mi si ja rin ki-
muo se lei do da ly vau ti vi siems aš-
tuo nio li kai kan di datų.

Padėtį Ode sos sri ty je Uk rai nos 
rinkėjų ko mi te to at sto vas Ana-
to li jus Boi ko pa va di no siau bin ga: 
„Rinkė jai ne teisė tai įtrau kia mi į 
sąra šus, fi k suo ja me dau gybę įvai-
rių pa žei dimų.“

Za po rožės sri ty je rinkė jai į rin-
kimų apy lin kes bu vo ma siš kai ve-
ža mi au to bu sais. Do nec ko sri ty je 
vie no je rin kimų apy linkė je žmonės 
bu vo vai ši na mi deg ti ne ir deš ra.

Bal suo ti ėjo van giai
Nors po li ti kai ra gi  mo, uk rai nie čiai 
va kar di de lio ak ty vu mo ne rodė. Iki 
12 val. ati duo ti sa vo bal so at ėjo 15,1 
pro c. rinkėjų. Prieš pen ke rius me-
tus vi dur dienį bal sa vu sių bu vo 19,9 
pro c., o 1999 m. – 30 pro c.

Rin kimų apy linkės du ris už darė 
20 val. Pirmų ofi  cia lių re zul tatų ti-
ki ma si su lauk ti šian dien.

BNS, BBC, ne wsru.com inf.

Rin kimų chao sas

Ak ci ja:   mo terų or ga ni za ci ja „Fe men“ ra gi no rinkė jus ne par duo ti sa-
vo bal so.  „Reu ters“ nuo tr.
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Star tas. Lie tu vos čem pio nai Pa ne
vė žio „Ek ra no“ fut bo li nin kai per ga
le pra dė jo aš tuo nio lik tą jį „Sand rau
gos“ tau rės tur ny rą Mask vo je. Lie tu
viai 2:0 (1:0) nu ga lė jo Je re va no „Pyu
nik“ (Ar mė ni ja) eki pą. Po įvar tį įmu
šė Ne ri jus Sas naus kas (31 min.) ir Do
mi ny kas Gal ke vi čius (60 min.). Va kar 
„Ek ra nas“ žai dė su Ki ši nio vo „Da cia“ 
(Mol do va) ko man da, ku ri pir mą sias 
rung ty nes 0:1 (0:0) pra lai mė jo Taš
ken to „Bu nyod kor“ (Uz be ki ja) fut bo
li nin kams.

Klai pė do je. Mies to sa lės fut bo lo 2o
sios ly gos čem pio na te su žais tos tre
jos rung ty nės. At kak liau siai ko vo ti 
te ko „Sla vu tič“ pen ke tu kui. Jis 5:4 iš
plė šė per ga lę iš 4:0 pir ma vu sios LCC 
eki pos. Nė taš ko neiš ko vo ju si „Uos
to di rek ci ja“ 3:8 (2:4) nu si lei do „Man
hat tan“ fut bo li nin kams. „Klai pė da ci
ty“ žai dė jai ne tu rė jo var go su Klai pė
dos fut bo lo mo kyk los auk lė ti niais – 
„Virk lund sportFM-94“ –13:5. Ly go je 
pir mau ja „Aka de mi jaAr gus“, po 6 su
si ti ki mų iš ko vo ju si 16 taš kų. Po 15 tu ri 
„Cro nusŠal na“ (žai dė 5 rung ty nes) ir 
„Sla vu tič“ (6). „Man hat tan“ są skai to je – 
13 taš kų, „VPKA“ – 12 (po 5 rung ty nių).

Kai ta. Į Vil niaus „Lie tu vos ry to“ krep ši
nio ko man dą grįž ta aukš taū gis iš Bos
ni jos ir Her ce go vi nos Ke na nas Baj ra
mo vi čius. 28 me tų 206 cm krep ši nin
kas, šį se zo ną pra dė jęs Ber ly no „Al ba“ 
ko man do je, Vil niaus „Lie tu vos ry to“ 
marš ki nė lius vil kė jo 2007–2008 m. 
Vil niaus eki pą taip pat pa pil dys 209 
cm 17me tis Jo nas Va lan čiū nas, šį se
zo ną žai dęs Vil niaus „Per lo“ ko man do
je. Su sos ti nės eki pa at si svei kins ser
bas De ja nas Bo rovn ja kas, ku ris bus iš
nuo mo tas ki tam Eu ro pos klu bui.

Per ga lė. Vie nuo lik tą per ga lę at vi ra
me Lat vi jos le do ri tu lio čem pio na
te iš ko vo jo ket vir tą vie tą uži man ti 
Elekt rė nų „Ener gi jos“ (31 tšk.) ko man
da. Lie tu viai Vil niu je 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) 
nu ga lė jo ant ro je po zi ci jo je esan čią 
Lie po jos „Me ta lurgs2“ (37 tšk.) eki pą. 
Du įvar čius pel nė Da lius Vai ciu ke vi
čius, po vie ną – Ša rū nas Su chom li nas 
ir Mar ty nas Šli kas.

Ne ti kė tu mas. Is pa ni jos fut bo lo čem
pio na te ne ti kė tą pra lai mė ji mą iš vy
ko je pa ty rė Mad ri do „Real“ klu bas, 
0:1 nu si lei dęs Bil bao „Ath le tic“ eki pai. 
Bas kai pa si žy mė jo jau 3ią ją min., kai 
po kam pi nio įvar tį gal va įmu šė Fer
nan do Llo ren te. Pag rin di nio kon ku
ren to pra lai mė ji mu pa si nau do jo čem
pio nės ti tu lą gi nan ti „Bar ce lo na“, ku ri 
na muo se 3:0 įvei kė „Se vil la“ eki pą.

Ško ti jo je. Sep tin tą per ga lę Ško ti jos 
fut bo lo čem pio na te iš ko vo jo penk tą 
vie tą tarp dvy li kos ko man dų uži man
tis lie tu vių Edin bur go „Hearts“ (27 
tšk.) klu bas, na muo se 1:0 (1:0) įvei kęs 
aš tun to jo je po zi ci jo je esan čią „St Mir
ren“ (20 tšk.) eki pą. Po šių rung ty nių 
„Hearts“ pra tę sė ne pra lai mė tų rung
ty nių se ri ją iki še še rių. Ma rius Ža liū
kas nu ga lė to jų gre to se žai dė iki 87 mi
nu tės, o Ar vy das No vi ko vas ir Ma rius 
Či ni kas ne bu vo įtrauk ti į pro to ko lą.

Indėlis. Vienuoliktąją pergalę dvy
liktajame Graikijos pirmenybių ture 
iškovojo Lino Kleizos klubas. Šešta
dienį Pirėjo „Olympiacos“ svečiuose 
87:59 sutriuškino Larisos „Olympia“ 
ekipą. L.Kleiza per 13 minučių pel
nė 11 taškų, sugriebė 4 atšokusius ka
muolius, po 3 kartus suklydo ir prasi
žengė.

Trumpai

Čes lo vas Ka var za
c.kavarza@kl.lt

Klai pė die tis Mar ty nas Ma žei
ka krep ši nin ko kar je rą tęs Grai
ki jo je, gar sio je Atė nų „AEK“ ko
man do je.

Šį se zo ną Ry gos „VEF“ eki po je ge rai 
rung ty nia vęs 24-erių 192 cm krep-
ši nin kas ateis į ko man dą, iš gy ve-
nan čią ne ge riau sius lai kus. „AEK“  
sa vo ša lies čem pio na te po 11 rung-
ty nių tu ri 3 per ga les ir tarp 14 ko-
man dų uži ma 10-ąją vie tą.

La ga mi nus į ke lio nę M.Ma žei-
ka pra dė jo krau ti po šeš ta die nį 
Es ti jo je su žais tų Bal ti jos krep ši-
nio ly gos (BBL) rung ty nių su Tar-
tu „Rock“ (Es ti ja) eki pa, ku riai 
„VEF“ eki pa pra lai mė jo 59:70. 
Ge rą spor ti nę for mą pa sie kęs 
lie tu vis pel nė dau giau nei treč-
da lį taš kų – 20.

BBL pir me ny bė se M.Ma žei ka vi-
du ti niš kai rin ko po 15 taš kų, at ko-
vo jo 2,3 ka muo lio bei at li ko 1,3 re-
zul ta ty vaus per da vi mo.

Krep ši nin kui, vai kys tė je iš vy-
tam iš krep ši nio tre ni ruo tės kaip 
ne pers pek ty viam, tai bus ant ra sis 
gar sus Eu ro pos klu bas po Ber ly no 
„AL BA“. Dar uos ta mies čio krep ši-
nio žvaigž dei yra te kę žais ti  ir ki to-
je vo kie čių eki po je – Bo nos „Te le-
com Bas ket“.

Ne pai sant spe cia lis tų trum pa re-
giš ku mo, M.Ma žei ka ta po re kor di-
nin ku – jau niau siu žai dė ju, pa-
kvies tu į Lie tu vos krep ši nio ly gos 
klu bą. Bū da mas 15-metis jis žai dė 
„Nep tū no“ ko man do je

2008 me tais gy nė jas vėl grį žo į 
Klai pė dą ir 2008–2009 me tų se zo ną 
sėk min gai gy nė gim to jo mies to eki-
pos gar bę. „Nep tū nas“ tik po pen ke-
rių rung ty nių ma ra to no ati da vė bron-
zos me da lius „Šiau lių“ pen ke tu kui.

M.Ma žei ka kraus to si į Grai ki ją

Iš ban dy mas: �� Grai�ki�jo�je�M.Ma�žei�kos�lauks�nau�ji�spor�ti�niai�iš�šū�kiai.�
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Dvi klaipėdiečių pergalės

Čes lo vas Ka var za
c.kavarza@kl.lt

Dai niaus Mi liū no auk lė ti niai na-
mie 68:66 pa lau žė „Rad vi liš kio“ 
krep ši nin kus ir Vil niu je 88:75 įvei-
kė „Aka de mi jos“ eki pą.

Ypač klai pė die čiams sun kios su-
si klos tė rung ty nės su tur ny ri nės ri-
kiuo tės apa čio je esan čiais ly gos de-
biu tan tais rad vi liš kie čiais, ku rių 
ko man dą su stip ri no Žil vi nas Kuk-
lie rius.

Nuo pir mų jų mi nu čių į prie-
kį 8:2 iš si ver žę sve čiai pa ro dė, kad 
ne lin kę nu si leis ti ly de riams. Vei-
kiausiai, neį ver ti nę var žo vų, klai-
pė die čiai po pir mo jo kė li nio bu vo 
at si li kę 15:20.

Ne pai sant vi sų uos ta mies čio ko-
man dos pa stan gų, „Rad vi liš kio“ 
eki pa ir di džią ją per trau ką pa si ti-
ko pir mau da ma.

Ta čiau tre čia sis ket vir tis pra si dė jo 
daug links miau – „Naf tos-Uni-Lai-
vi tės“ krep ši nin kai 32-ąją min. pa-
vi jo bėg lius – 34:34. Po ke lių mi nu-
čių apy ly gio žai di mo klai pė die čiams 
pa vy ko iš si verž ti į prie kį 46:40.

Rad vi liš kio žai dė jai ne nu lei do 
ran kų ir nuo lat li po šei mi nin kams 
ant kul nų, o pa sku ti nį jį kė li nį, li-
kus žais ti tris mi nu tes, „per šo ko“ 
per klai pė die čius – 57:54.

Klai pė dos „Naf os-
Uni-Lai vi tės“ krep-
ši nin kai, iš ko vo-
ję dar dvi per ga les, 
ir to liau pir mau ja 
Na cio na li nės krep-
ši nio ly gos (NKL) 
čem pio na te.

Rung ty nių sta tis ti ka

„Naf aUniLai vi tė“ – „Rad vi liš kis“ 68:66 (15:20, 16:12, 18:13, 19:21). R.Kas pa ra
vi čius 17, A.Žy man tas, R.Šim ke vi čius – po 10/Ž.Kuk lie rius 19, J.Bla žys 12.
„Aka de mi ja“ – „Naf aUniLai vi tė“ 75:88 (22:18, 16:26, 18:18, 19:26). A.Gyd ra 21, 
T.Le kū nas, Ž.Šeš to kas – po 17/E.Leng vi nas 20, T.Kli mas 15, J.Ka za kaus kas 14.

Atpildas: �� „Naf�tos-Uni-Lai�vi�tės“�krep�ši�nin�kai�(gel�to�ni�marš�ki�nė�liai)�po�at�kak�lių�ko�vų�šven�tė�per�ga�les.�
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Ro kas Šim ke vi čius ir Vi ta li jus 
Cho do sovs kis vėl per svė rė re zul-
ta tą, ku ris, ne pai sant di de lių sve-
čių pa stan gų, iš li ko tei gia mas uos-
ta mies čio pen ke tu kui.

„No riu ti kė ti, kad rung ty nės 
su rad vi liš kie čiais bu vo pa čios 
blo giau sios šį se zo ną. Žai dė me 
– tra giš kai, kly do me – vai kiš-
kai, – ne pa si ten ki ni mo auk lė-
ti nių žai di mu ne slė pė D.Mi liū-
nas. – O var žo vai at ro do ge riau 
nei pir ma ja me ra te. Jie pa kiš ko-
ją, ypač žais da mi na mie, dar ne 
vie nai ko man dai.“

Stra te gas ti kė jo si, kad ki tą die ną 
Vil niu je lauks dar sun kes nės rung-
ty nės su „Aka de mi jos“ eki pa. Pu-
sant ro kė li nio ner vus klai pė die-

čiams tą sę vil nie čiai, vė liau ati da vė 
sve čiams ini cia ty vą.

Tie sa, šei mi nin kai iki tre čio jo 
kė li nio pa bai gos al sa vo sve čiams 
į nu ga rą. Ta čiau ket vir tą jį ket vir-
tį „Naf tos-Uni-Lai vi tės“ per sva ra 
ne kė lė abe jo nių.

„Bu vo ma ty ti, kad vil nie čių ly de-
riai – pa var gę, – da li jo si įspū džiais 
klai pė die čių tre ne ris. – O mes at-
ro dė me ge riau nei per iš va ka rė se 

vy ku sį su si ti ki mą – ma žiau kly do-
me, taik liau ata ka vo me“.

„Naf tos-Uni-Lai vi tės“ ko man-
da po 19 rung ty nių tu ri 15 per ga-
lių. Ant rą ją ir tre čią ją vie tas uži ma 
po 14 per ga lių tu rin čios Ma žei kių 
„Ma žei kių“ ir Pa lan gos „Nag lio“ 
eki pos.

Bū tent su pa lan giš kiais atei nan tį 
sa vait ga lį Klai pė do je su si tiks uos-
ta mies čio pen ke tu kas.
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Poilsis, kelionės

nekilnojamasis 
turtas

Nukelta į 17 p.

sveikata, grožis

Atjauninimas be skalpelio – termo (ra-
dijo) liftingas, mezoterapija be adatų 
(elektroporacija), raukšlių užpildymas ir 
veido modeliavimas hialuronu, elektros 
impulsų, ultragarso pagalba ir kitomis 
procedūromis; kūno modeliavimas kavi-
tacijos (riebalų „nusiurbimas“ be opera-
cijos), elektrolipolizės, impulsinės srovės 
pagalba; limfodrenažiniai, vakuuminiai 
masažai, ozono ir jonizuoto deguonies 
terapija, anticeliulitinės programos, įvai-
rių odos problemų gydymas, išsiplėtusių 
kapiliarų, hemangiomų, papilomų šalini-
mas radijo chirurginiu būdu ir kitos pro-
cedūros. Naujausios technologijos mūsų 
klinikoje prieinamos visiems. „GR grožio 
ir sveikatingumo klinika“, S.Daukanto g. 
2/ S.Šimkaus g. 23, Klaipėda. Tel. (8 46) 
493 767, info@g-r.lt, www.g-r.lt.

 513356

Siekiate tobulos figūros? Norite jaustis 
sveiki ir energingi? Tuomet apsilankykite 
specializuotoje maisto papildų parduotu-
vėje, kurioje rasite platų pasirinkimą pa-
pildų dietai, sportui ir sveikatai. Riebalų 
degintojai, proteinai, amino rūgštys, vi-
taminai, papildai sąnarių veiklai gerin-
ti – visa tai rasite pas mus už patrauklią 
kainą. Mūsų konsultantai padės jums 
išsirinkti tinkamiausią maisto papildą. 
Parduotuvės adresas Taikos pr. 66A (p/c 
„Grandus“, 2 aukšte). Tel. (8 46) 236 080. 
www.proteinas.lt.

 518946

Išblaivinimas visą parą, medikamentinis 
kodavimas. Gyd. A.Grigaliūnas. Tel. 8 612 
58 558, www.arlaida.lt.

 510501

Konsultuoja akušeriai ginekologai, kardio-
logai, urologas, neurologas, dermatovene-
rologas, traumatologas, chirurgas, šeimos 
gydytojas. Neskausmingas odos darinių 
šalinimas. Nėščiųjų priežiūra (gyd. T. Kar-
pavičiūtė ir L. Janušas). Su siuntimu echos-
kopijos, gastrofibroskopijos, reabilitacijos 
paslaugos (masažas, kineziterapija, lim-
fodrenažas, elektrinės procedūros) nemo-
kamai. Kraujagyslių ir sąnarių echoskopijos 
aukščiausios klasės japonų Hitachi firmos 
echoskopu. Žarnyno tyrimas (kolonosko-
pija, rektoskopija, sigmoskopija, anosko-
pija), išangės ligų (niežėjimo, hemorojaus 
ir t.t.) gydymas. Taikos pr. 28-306, Tel. 8-46 
410570, www.kaklinika.lt.

 514230

Medicinos mokslų daktaras profesorius Bo-
risas Ivnevas koduoja nuo alkoholizmo ir 
rūkymo. Gydymas vyksta PSPC (buvusi 3 
poliklinika) sausio 23 ir 24 d. 9 val. Regis-
tracija, konsultacija UAB „SODALITAS“, De-
breceno g. 47-1, Klaipėda, tel. (8 46) 379 
922 nuo 14 iki 18 val., 8 694 83 005 nuo 
10 iki 18 val., www.sodalitas.lt.

 513919

Nemokamos šeimos gydytojo paslaugos: 
nėščiųjų, naujagimių, vaikų, suaugusiųjų 
sveikatos priežiūra. Profilaktiniai tikrini-
mai įsidarbinant, dirbantiesiems, dėl gin-
klo, vairuotojų. Kviečiame prisirašyti! Taikos 
pr. 28-306 („Vėtrungės“ pasažas). Tel. 8-46 
410570. www.kaklinika.lt.

 514238

1 kambario butas šiaurinėje miesto pusėje 
(250 Lt, paslaugos įskaičiuotos), 2 kambarių 
butas Taikos pr., prie „Avitelos“ (200 Lt). 
Tel. 8 609 61 072, 8 679 82 151.

 522502

Atsakinga dirbanti pora išsinuomotų 
1-2 kambarių butą ilgesniam laikui. Tel.  
8 609 19 433.

 522346

Dirbanti atsakinga pora ieško nuomai 1-2 
kambarių buto ilgesniam laikui. Siūlyti va-
riantus. Tel. 8 606 72 619.

 522475

Greitai išnuomojame Jūsų nekilnojamąjį 
turtą, siūlyti variantus. Birutės g. 22, tel.  
494 017, 8 673 38 529, www.laimita.lt.

 510610

Ieškome gyvenamojo ploto nuomai. Abu 
dirbame, vaikų neturime. Mokėsime į priekį. 
Tvarką garantuojame. Tel. (8 46) 327 024, 
8 673 94 006.

 522499

Išnuomojama apšviesta, saugoma asfaltuota 
teritorija Tilžės g. Tel. 8 606 84 451.

 521287

Išnuomojamas garažas centre su stelažais 
ir signalizacija. Tel. 8 618 00 002.

 520661

Išnuomojamas 1 kambario butas Tilžės g. 
Tel. 8 611 27 794.

 522042

Išnuomojamas 1,5 kambario butas Mažvy-
do al. (tvarkingas, šiltas, kai kurie baldai, 
450 Lt). Tel. 8 682 16 861.

 521624

Išnuomojamas 1300 kv. m servisas. Tel.  
8 606 84 451.

 521281

Išnuomojamas 2 kambarių gražus butas 
J.Janonio g. (700 Lt). Tel. 8 611 27 667.

 522260

Išnuomojamas 2 kambarių butas Miško r. , 
pageidautina porai (tvarkingas, su baldais ir 
buitine technika). Tel. +370 680 22 270.

 522512

Išnuomojamas 2 kambarių butas Taikos 
pr., prie 3-iosios poliklinikos (5/5 a., 400 
Lt). Tel. 8 652 43 484.

 522511

Išnuomojamas tvarkingas kambarys 3 kam-
barių bute I.Kanto g. su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 687 33 669.

 521984

Išnuomojame biurų ir prekybos patalpas 
Klaipėdoje. Didelė nemokama stovėjimo 
aikštelė, geras privažiavimas. Tel. 8 615 
24 097.

 518530

Išnuomojami puikiai įrengti ekonomiški 
biurai su baldais. Tel. 8 606 84 451.

 521284

Išnuomojamos patalpos parduotuvei 
šalia „Akropolio“ (1 aukšte – 100 kv. 
m, 2 aukšte - 106 kv. m) ir kabinetams 
(1 aukšte – 38 kv. m; 2 aukšte - 40 ir 16 
kv. m) bei sandėliams (100+84 kv. m) 
Klaipėdoje, Dubysos g. 23, 25/ Taikos 
pr. 61 g., sankryžoje šalia „Akropolio“. 
Tel. 8 698 43 900. 

522122

Išnuomojamos patalpos, tinkamos san-
dėliuoti, automobiliams remontuoti (yra 
įranga, 1 kv. m nuomos kaina nuo 2 Lt), 
atvirą automobilių stovėjimo aikštelę, 
patalpas biurams (1 kv. m - nuo 5 Lt). Tel.  
8 650 22 947.

 521542

Išnuomojame sandėlių patalpas (5 patalpos 
po 300 kv. m) prekybos bazėje Šilutės pl. 
23A. Tel. (8 46) 310 375, 8 698 26 098.

 519556

Išnuomojamos 47 kv. m biuro patalpos 1 
aukšte Birutės g. 3 (priešais „Signalą“), 
su sandėliavimo patalpomis. Tel. 8 680 
72 393, 360 098.

 519776

Išnuomojamos 62 kv. m patalpos Taikos 
pr., prie senosios turgavietės. Tel. 8 699 
39 800.

 519739

Išnuomojamos administracinės - prekybi-
nės (9 – 120 kv.m) bei sandėliavimo (nuo 
20 kv.m) patalpos. Pirmas mėnuo nemo-
kamas. Tel. 8 655 26 988.

 514084

Išnuomojamos autoserviso - sandėliavi-
mo - gamybinės - komercinės patalpos. 
Daugiau informacijos www.satrus.lt. Tel. 
8 675 06 638.

 518288

Išnuomojamos tvarkingos patalpos komer-
cinei veiklai Tiltų g. 26, šalia „Friedricho 
pasažo“. Tel. 8 680 94 442.

 520542

Išnuomoju 1 kambario butą su baldais ir 
balkonu prie „Vėtrungės“ (1 mėn. – 250 Lt, 
mokėti už du mėn. iš anksto, ne agentūra). 
Tel. 8 670 39 199.

 522375

Išnuomoju 1 kambario butą Tilžės g. (150 
Lt), 2 kambarių butą Kauno g. (150 Lt). Tel. 
8 684 27 279.

 522348

Išnuomoju 197 kv. m kotedžą Kalotėje ilges-
niam laikui (su baldais ir buitine technika). 
Galima ir paromis. Tel. 8 640 38 910.

 518998

Išnuomoju 2 kambarių butą ir kambarį ben-
drabutyje Baltijos pr. Tel. 8 616 21 847.

 522362

Išnuomoju 2 kambarių 41 kv. m butą cen-
tre, I.Kanto g. 19 (baldai, buitinė technika, 
kosmetinis remontas, ilgesniam laikui). Tel. 
8 657 92 844.

 521708

Išnuomoju 2 kambarių 52 kv. m butą na-
mo dalyje (suremontuotas, šildymas du-
jomis, uždaras kiemas, 600 Lt). Tel. 8 618 
72 108.

 521586

IIšnuomoju 75 kv. m butą Tiltų g. Tel.  
8 623 58 857.

 522016

Išnuomoju atskiras 34 kv. m patalpas Tai-
kos pr. 41, priešais „Vėtrungę“ (įrengtos, 
visi patogumai, vitrininiai langai, geras 
privažiavimas, gerai matomos iš gatvės). 
Tel. 8 685 75 408.

 517652

Išnuomoju biuro patalpas: 50 kv. m (700 
Lt, pigus išlaikymas), 40 kv. m (600 Lt, pi-
gus išlaikymas) Registrų centro pastate. 
Tel. 8 685 38 365.

 517830

Išnuomoju šiuolaikiškus butus valandai, 
parai ir ilgesniam laikui. Apgyvendiname 
įmonių darbuotojus. Išrašome PVM sąskai-
tas. Tel. 8 616 34 910, www.rest.lt.

 516466

šnuomoju 3 kambarių tvarkingą butą 2 
aukšte Šiaulių g. Tel. 8 659 29 258.

 519234

Išsinuomočiau, pirkčiau iki 300 kv. m pa-
talpas parduotuvei 1 aukšte. Tel. 8 612 
65 924.

 522421

Šeima ilgam laikui išsinuomotų 2-3 kambarių 
naują arba suremontuotą butą su baldais 
ir buitine technika. Pageidautina šiaurinė-
je miesto dalyje. Galiu mokėti į priekį. Tel.  
(8 46) 257 315, 8 651 15 232.

 522628

mokymas
Anglų kalbos kursai suaugusiesiems ir vai-
kams, taip pat ruošiame anglų kalbos egza-
minui (4-5 žmonių grupės). Pamokos vyksta 
PC BIG (2 a.). Tel. 8 648 22 878.

 515429

Anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių, italų 
kalbų mokymas grupėse ir individualiai. 
Ruošiame egzaminams. Nuolaidos. Sausio 
15-osios g. Tel. 382 767, 8 614 94 524.

 513646

Buhalterinė apskaita. Fotografija. Kompiu-
terių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Iš-
duodami sertifikatai. Tel. (8 46) 380 703, 
8 678 68 888, www.vev.lt.

 518026

Mokymai Anglijoje. Tel. 8 620 88 020.
 511546

Individualiai mokau anglų kalbos. Grei-
tas šnekamosios anglų kalbos kursas. Tel.  
8 630 96 857, 255 524.

 522083

Mokymo centras kviečia įsigyti kirpėjo, ma-
nikiūrininko, pedikiūrininko kvalifikacijas. 
UAB „Gyvenimo veidrodis“. Tel. 314 280, 
+370 600 27 075, +370 670 17 753.

 514577

Patyręs dėstytojas išmoko vaikus nuo 4 
metų žaisti šachmatais, loginio mąstymo 
pagal individualią programą. Tel. 380 210, 
8 655 08 252, 8 616 37 902.

 522360

Profesionalus anglų kalbos dėstytojas 
repetitorius individualiai moko mokslei-
vius, suaugusiuosius, išvykstančiuosius. Tel.  
8 699 97 236, 277 560.

 521959

kiti kursai

„Gundos“ floristų kursai bei seminarai pra-
dedantiesiems ir profesionalams. Išduoda-
mas pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 
1 kab., tel. 8 672 38 431.

 513231

Anglų k. užsiėmimai pradedantiesiems, 
norintiems pasitobulinti, pasiruošti abi-
tūros, TOEFL, IELTS, FC egzaminams. Tel. 
8 651 71 019.

 514204

Simono Dacho namai kviečia į vokiečių 
kalbos kursus, kuriuos remia Vilniaus Go-
ethe institutas. 1 ak. val. – tik 8 Lt, Vokiečių 
bendrijos nariams – 5 Lt. Tel. (8 46) 311 481. 
Siūlome vokiečių kalbos pamokėles vaikams 
nuo 5 iki 10 metų. Skubėkite registruotis.  
E. paštas sdh@klaipeda.omnitel.net.

 521275

Kviečia mokytis klasikinio gydomojo pro-
filaktinio masažo. Medicinos centras „So-
dalitas“, Debreceno g. 47-1, tel. (8 46) 379 
922 (14-18 val.), 8 694 83 005 (10-18 val.), 
www.sodalitas.lt.

 513924

GINEKOLOGAI. UROLOGAS-SEKSOLOGAS 
(med. mokslų daktaras). NEUROLOGAS. 
ECHOSKOPIJOS. Tyrimai, konsultacijos, 
gydymas. Dirba ir šeštadieniais. Taikos pr. 
11, tel. 250 157, 8 652 36 739.

 516422

Akių ligų gyd. V.Petkienė konsultuoja kūdi-
kius, vaikus ir suaugusiuosius adresu Bal-
tijos pr. 115. Šalia esančioje optikoje ir jos 
filiale Vyturio p/c, Laukininkų g. 19 siūlome 
didelį kontaktinių lęšių pasirinkimą, greitą 
ir kokybišką akinių gamybą, iki 90 prc. nuo-
laidas rėmeliams. Tel. 8 46 230 200, 8 615  
189 99, 8 648 526 75, www.virjana.lt.

522697

Tel.: 34 00 80
Mob.: 8 699 12241, 8 686 92322

www.efe.lt
ANGLØ k. KURSAI VAIKAMS 

IR SUAUGUSIEMS! 
Naujos grupës. Ypatingi pasiûlymai.

VERTIMO PASLAUGOS.

Mokome anglų, vokiečių, ispanų, lietu-
vių, rusų kalbų. Rengiame IELTS egza-
minui. Taikomos nuolaidos. Tel. 412 312,  
8 689 06 486.

 518648

kompiuterių kursai

A.Baltrukaičio kompiuterių mokykla „Na-
vigatorius“ kviečia į kompiuterių kursus. 
ECDL testavimas. Taikos pr. 24, 316 kab. 
Tel. 434 740, 8 688 50 560, www.navi-
gatorius.lt.

 513963

vairuotojų kursai

VAIRAVIMO MOKYKLA Nr. 1. Erdvi klasė. Ben-
zininiai automobiliai. Geros kainos. Atvesk 
draugų ir mokykis nemokamai. Tel. (8 46) 
322 644, 8 655 74 447.

 518666

Á kursus užregistruojama:
Tiltø g. 16, PC “Kiras” 

arba Taikos pr. 67 (pas sekretoræ)  
Tel. 8 695 55 954, (8 46) 259 461.

www.respublikosvm.lt

Nemokëkite papildomai uþ degalus ar pravaþiavimus – PAS MUS viskas áskaièiuota! + nemokama KET knygutë

nuoma

Svečių namuose paromis išnuomojami 
kambariai su visais patogumais (užda-
ras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214,  
8 699 16 202.

 516251
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Jauna, dirbanti šeima išsinuomotu butą. Tvar-
ką garantuojame, mokėsime į priekį. (Agen-
tūroms nesikreipti). Tel. 8 601 15 799.

 513930

Nebrangiai išnuomoju 3 kambarių butą 
I.Simonaitytės g. (su baldais ir buitine 
technika, maži komunaliniai mokesčiai), 
šalia PC „Vingis“. Tel. 8 621 04 138.

 521321

Nebrangiai išnuomosiu kambarius su visais 
patogumais nuosavame name darbininkams 
(šalia PC „Akropolis“). Viena para - nuo 10 
Lt. Tel. 8 686 47 623, 8 611 30 437.

 521340

Padedame išnuomoti ir išsinuomoti kamba-
rius, butus. Reikalingi butai nuomai - UAB 
„Liepų parkas“, Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 
8 686 58 099.

 515638

Padedame išsinuomoti ir išnuomoti butus. 
Reikalingi butai nuomai. NTA „Memelhaus“, 
Taikos pr. 78. Tel. 235 900, 8 659 56 783.

 513937

Viena didžiausių įmonių Telšių rajone – UAB 
,,GRŪSTĖ“ išsinuomotų/pirktų komercines 
patalpas maisto prekių parduotuvei ir resto-
ranui Mažeikių, Telšių, Akmenės, Kuršėnų, 
Klaipėdos, Gargždų, Radviliškio, Kretingos, 
Skuodo, Joniškio, Kelmės, Plungės, Nidos, 
Palangos miestuose bei rajonuose. Maisto 
prekių parduotuvei reikalinga: nuo 300 kv. 
m prekybos salė, apie 70 kv. m pagalbinės 
patalpos, judri vieta su privažiavimu, miesto 
komunikacijos. Restoranui reikalinga: 100-
150 kv. m salė, 50-70 kv. m pagalbinės pa-
talpos, judri vieta su privažiavimu, miesto 
komunikacijos. Pasiūlymus siųsti nt@gruste.
lt. Kontaktinis tel. 8 686 45 504.

 520843

Parduoda

„Gijoneda“ parduoda gyv. namą Rusnės 
saloje, Uostadvario k., iki Nemuno tik 30 
m, yra didelė krantinė laivams švartuoti, 
nebrangiai. Tel. 8 600 19 139.

 518273

„Gijoneda“ parduoda naujos statybos 158 
kv. m gyvenamąjį namą su garažu „Ditu-
vos“ bendrijoje (baigtumas 95 proc., labai 
gera vieta). Tel. 8 600 19 139.

 518279

„Nauji metai - naujas butas!“ Argi ne pui-
ku? 3 kambarių 68 kv. m butą 5/2 a. Kaina 
220 000 Lt. Jei patiks - susitarsime! Tel.  
8 672 40 381.

 521202

Butus: 1 kambario su balkonu (78 000 Lt), 
2 kambarių 5/2 a. Žardininkų r., nebrangiai 
tvarkingą 3 kambarių prie „Pempininkų“. Tel. 
420 792, 8 652 22 532, 8 680 78 227.

 521961

Butus: 2 kambarių Debreceno g./Taikos pr., 
5/5 a., su remontu, 125 000 Lt, 3 kamba-
rių Debreceno g., bendrija, reg. šildymas, 
9/1 a., 64 kv. m, 170 000 Lt. Tel. 8 603  
07 009, 216 802.

 522444

Butus: 1 kambario 5/2 a. Vytauto g. (26 
kv. m, balkonas, 105 000 Lt), 2 kamba-
rių I.Kanto g. 3/3 a. (57 kv. m, su erkeriu,  
190 000 Lt). Tel. 8 686 82 750.

 521198

Butus: 1 kambario mažagabaritinį Karoso g. 
(4/2 a., 57 000 Lt), 1,5 kambario Kretingos 
g. (5/2 a., 102 000 Lt), 2 kambarių Kretingos 
g. (5/2 a., visiškai įrengtas, 145 000 Lt). Tel. 
8 600 07 067, www.gijoneda.lt.

 521755

Kambarį bendrabutyje Mokyklos g. 23 (18 
kv. m, 5 pl./2 a., plastikinis langas, lamina-
tas, šarvuotos durys, baldai). Kaina 31 000 
Lt. Savininkas. Tel. 8 679 95 990.

 522408

Sodą Šernuose, sodo sklypą su namu SB 
„Smiltelė“, 5 km nuo Klaipėdos; 180 kv. m 
namą Mokyklos g.; 12,5 a žemės sklypą Dau-
paruose. Tel. 360 366, 8 612 48 946.

 516899

Sodą su gyvenamuoju namu 5 km nuo Klai-
pėdos, 75 kv. m butą Tiltų g. (600 000 Lt). 
Tel. 8 623 58 857.

 522019

Sodai ir gyvenamieji namai Šernuose. Tel. 
8 46 476 644, 8 682 59 085.

 521994

1 a. namą Kunkiuose (98 kv. m, karkasinis, 
su visa išorės ir iš dalies atlikta vidaus ap-
daila, komunikacijos, terasa, pavėsinė au-
tomobiliui, 15 a sklypas). Kaina 400 000 
Lt. Galimas keitimas į 2 kambarių butą su 
priemoka. Tel. 8 600 85 207.

 522277

1 kambario butus: 5/1 a. Taikos pr. (82 000 
Lt), Vingio g. (40 kv. m, 99 000 Lt), sodą 
Dituvoje (69 000 Lt), kotedžus Trušeliuo-
se (170 kv. m, 1 kv. m - 2 498 Lt). Tel. 8 687  
31 183, www.prometejas.lt.

 522327

1 kambario butus: Šilutės pl., 9/5 a., 21 kv. 
m, 52 000 Lt; „Pempininkų“ r., 9/1 a., 33 kv. 
m, 89 000 Lt; Vingio g., 9/9 a., 33 kv. m,  
94 000 Lt. Tel. 8 672 90 075, 216 802.

 522440

1 kambario 20 kv. m butą Šilutės pl. (9/5 
a., reikia remontuoti). Tel. 8 686 67 120, 
Jevgenijus.

 519651

1 kambario 22 kv. m butą be patogumų prie 
Klaipėdos (su krosnimi, WC viduje, atskiras 
įėjimas). Tel. 8 674 91 541.

 521476

1 kambario butus: Paryžiaus Komunos g. 
(9/4 a., 75 000 Lt), I.Simonaitytės g. (9/4 
a., 97 000 Lt), Naikupės g. (5/5 a., 95 000 
Lt). Tel. 8 684 34 515.

 522405

1,83 ha žemės sklypą šalia beržyno Agluo-
nėnuose. Parengta sodybos vieta, sąlygos 
projektavimui. Projektai prūdams. Tel.  
8 682 59 085.

 522593

10 ha žemės sklypą šalia Plikių k., ribojasi 
su mišku (6 ha ir 4 ha sklypai greta). Tel. 
8 650 30 877.

 522592

105 kv. m visiškai įrengtą kotedžą su bal-
dais (3 a žemės, 3 vietos automobiliui, 
šildymas dujomis, kaina sutartinė). Tel.  
8 699 25 299.

 521701

112 kv. m butą centre (per du aukštus, gerai 
suremontuotas, su baldais ir buitine tech-
nika, atskiras kiemas, vieta automobiliui). 
Tel. 8 698 25 989.

 521606

17 kv. m kambarį 3 kambarių bute (5/5 a., sure-
montuotas, 20 000 Lt). Tel. 8 618 72 108.

 521583

12 a žemės ir 50 a miško sklypą prie kelio, 
šalia „Laplandijos“, Rokų k. gyvenamojo 
namo statybai. Vanduo ir elektra sklype. 
Tel. 8 650 30 877.

 522591

12 a ir 6 a žemės sklypus Sudmantų k., už 
prekybos centro „Ermitažas“ (yra visos ko-
munikacijos, iki miesto centro tik 5 km). 
Tel. 8 600 19 139.

 521753

2 a. mūrinį namą su patogumais Natkiškių 
gyvenvietėje (garažas, ūkiniai ir 100 a že-
mės). Arba keičia į 4 kambarių butą Klai-
pėdoje. Tel. 8 609 06 322.

 521869

2 a. pilnai įrengtą 340 kv. m namą Klaipė-
doje, Ukmergės g. Tel. 8 682 482 12.

 522583

2 kambarių butą Kretingos g., Žolynų r. 
(50 kv. m, naujos statybos, 4/2 a., visiš-
kai įrengtas, baldai ir buitinė technika,  
250 000 Lt, kaina derinama). Anastazija, 
tel. 8 612 88 069.

 521124

2 kambarių butus: Vingio g., 9/9 a., 49 
kv. m, 117 000 Lt; Šiaulių g., 9/8 a., 48 kv. 
m, suremontuotas, 135 000 Lt; Paryžiaus 
Komunos g., 5/2 a., 44 kv. m, 118 000 Lt. 
Tel. 8 672 90 075, 216 802.

 522441

2 kambarių butus: Reikjaviko g. (47 kv. m, 5/2 
a., 122 000 Lt), Taikos pr. Žardės r. (48 kv. m, 
5/4 a., 122 000 Lt), Debreceno g. (43 kv. m, 
5/1 a., 117 000 Lt). Tel. 8 685 11 260.

 521977

2 kambarių butus: Rumpiškės g., 5/4 a.,  
120 000 Lt, Vingio g. 9/9 a., 115 000 Lt, 
Taikos pr. 5/4 a., suremontuotas, baldai, 
bendrabutis, Naikupės g. 9/6 a., suremon-
tuotas. Tel. 8 647 33 319.

 522393

2 kambarių su holu butą Veterinarijos g. 
Tel. 8 688 14 493.

 522148

3 kambarių butą 9/7 a. I.Simonaitytės g. 
(tvarkingas, plastikiniai langai, šarvuotos 
durys). Tel. 8 640 63 666.

 520075

3 kambarių butą Dragūnų g. (arba keičia 
į mažesnio ploto butą Dragūnų g.). Tel.  
8 650 22 947.

 521544

3 kambarių butą Tiltų g., šalia Jono kal-
nelio (4/4 a., 75 kv. m, 380 000 Lt). Tel. 
8 699 77 294.

 521608

3 kambarių butus: Baltijos pr., 5/1 a., 60 
kv. m, 149 000 Lt; Statybininkų pr., 5/4 
a., 63 kv. m, 144 000 Lt; Debreceno g., 
9/2 a., 68 kv. m, 129 000 Lt. Tel. 8 672  
90 075, 216 802.

 522442

3 kambarių 80 kv. m butą 8/4 a. Dragūnų 
g. (visa apdaila, naujas, kokybiškas, su vaiz-
du į mišką). Dovana - sandėliukas, lodžija. 
Tel. 8 692 10 384.

 520041

Arba išnuomoja 100 kv. m komercinės paskir-
ties patalpas pusrūsyje Debreceno g. 5. Galimi 
keitimo variantai. Tel. 8 686 03 098.

 522171

3 kambarių butą Panevėžio g. (5 bl./1 a., 62 kv. 
m, kaina 155 000 Lt). Tel. 8 624 38 580.

 522352

4 kambarių perplanuotą, šiuolaikiškai sure-
montuotą butą Smiltelės g. (prie PC BIG). 
Tel. 8 680 72 393, 360 098.

 519772

60 kv. m biuro patalpas Šaulių g.; 3 kambarių 
gerai įrengtą butą Dragūnų g.; 2 kambarių 
butą Kauno g. Tel. 8 687 45 383.

 518177

Arba išnuomojamos 315 kv. m patalpos 
„Žardės“ prekybos komplekse (1 a. + rūsys, 
750 000 Lt). Tel. 8 603 27 333.

 522454

Baigtą įrengti namo dalį (70 kv. m, žemės 
sklypas ir kt., kaina sutartinė). Arba keičia. 
Tel. 8 651 61 165.

 522553

Komercines patalpas „Žardės“ prekybos cen-
tre, Taikos pr. 115 (85 kv. m, 1 a., vitrininiai 
langai), įrengtą namą Palangoje, netoli jū-
ros, miesto centre. Tel. 8 699 59 029.

 517665

Labai pigiai 2 kambarių butą naujos staty-
bos name. Puiki Klaipėdos panorama. Tel. 
8 683 87 800.

 514471

Mūrinį garažą su duobe Kapsų g. 30 , netoli 
„Tilžės“ turgavietės. Tel. 8 681 62 713.

 520840

Naujame name (miesto centre) parduoda 
2 kambarių 61 kv. m butą (reguliuojamas 
šildymas, balkonas, vieta automobiliui). 
Tel. 8 699 86 075.

 518477

Naujos statybos 3 kambarių butus: per 2 
aukštus Birutės g. (92 kv. m, 605 000 Lt), 
Karklų g. (90 kv. m, per 2 aukštus, auto-
nominis šildymas, 500 000 Lt). Tel. 8 603  
07 009, 216 802.

 522449

Naujos statybos visiškai įrengtus 2, 3 kam-
barių butus: Birutės, Lelijų, Debreceno g., 
1, 2, 3 aukštai. Tel. 8 611 41 730, NTA „Ka-
vintenė“.

 522060

Naujos statybos butus: 2 kambarių 60 kv. 
m S.Dariaus ir S.Girėno g. (275 000 Lt), 3 
kambarių Žolynų g. (370 000 Lt). Tel. 8 685 
85 737, 8 612 10 954.

 520804

Nebrangiai 1 ir 2 kambarų butus pietinė-
je miesto dalyje. Tel. 8 652 01 011, www.
gijoneda.lt.

 521754

Nebrangiai 18-20 a. sklypus Juodikių k. (už 
Šernų). Tel. 8 682 590 85.

 522595

Nebrangus sklypas geroje vietoje prie van-
dens telkinio, visos komunikacijos, 500 m nuo 
naujojo Tauralaukio-Palangos pl. viaduko. 
Tel. 8 674 39 663.

 514320

Skubiai kotedžą miesto centre. Tel. 8 683 
19 415.

 519605

Parduodu 8-9 a sklypus už „Ermitažo“, 800 
m. nuo Palangos plento, kaina 48 000 Lt. 
Tel. 8 677 31 933.

 514069

Perplanuotas suremontuotas 77 kv. m bu-
tas 5/3 a. Alksnynės g. Kaina 255 000 Lt. 
Tel. 8 614 07 549.

 521509

Po 197 kv. m kotedžus Kalotėje (vienas vi-
siškai įrengtas, kitame įrengtas tik 1 aukš-
tas). Tel. 8 640 38 910.

 519003

Priekulėje 3 kambarių butą (dalis namo) 
su visais patogumais, yra ūkinis pastatas, 
daržas. Tel. 8 652 00 776.

 521868

Saugomą (1 eilėje, ištinkuotas, su duobe) 
gerą 21 kv. m garažą „Stumbro“ bendrijoje 
(už „Arsenalo“). Tel. 8 687 40 110.

 522011

Senojoje Karklėje 80 kv. m naują blokuotą 
namą su apdaila (7 a žemės, iki jūros 150 
m). Tel. 8 698 41 880.

 515471

Skubiai butus: 2 kambarių 5/4 a. Taikos pr., 
9/2 a., 5/5 a. I.Simonaitytės g., 3 kambarių 
su holu 5/3 a. Laukininkų g. Tel. 380 359, 
8 675 43 634.

 519902

Skubiai butus: 1 kambario prie „Akropo-
lio“ (su balkonu, 76 000 Lt), 3 kambarių 
su holu Mogiliovo g. (149 000 Lt). Tel.  
8 655 61 410.

 522509

Skubiai, pigiai butus: 2 kambarių De-
breceno g. (115 000 Lt), 3 kambarių (su 
reguliuojame šildymu, 149 000 Lt). Tel.  
8 672 72 955.

 522508

Suremontuotą 2 kambarių butą I.Simonaitytės 
g. 13 (5/4 a., bendrija, name reguliuoja-
mas šildymas,145 000 Lt, savininkas). Tel.  
8 670 33 380.

 522418

Svajonių vieta Jūsų namui! Sklypai su vi-
somis komunikacijomis, 5 min. kelio iki 
miesto centro, prie vandens telkinio, as-
faltuotas kelias, jau kursuoja mikroauto-
busas Nr. 7. Tel. 8 698 33 779 www.sva-
joniukrantas.lt.

 514332

Tuščią 2 kambarių butą Sulupės g. (5/5 a., 
plastikiniai langai, šarvuotos durys, nekam-
pinis, rakinama laiptinė). Savininkas. Tel.  
8 687 66 822.

 522290

UAB „Liepų parkas“ parduoda 1, 2, 3, 4 
kambarių butus, namus, žemės sklypus. 
Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 312 404, 8 686 
58 099, www.liepuparkas.lt.

 515618

Žaliajame Slėnyje neįrengtą kotedžą (130 
kv. m ir 142 kv. m), įrengtą 60 kv. m butą, 
30 a sklypą Ringelio alėjoje, nebaigtą namą 
Danės kvartale. Tel. 8 687 19 144.

 518600
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Baldai
Parduoda

Spintų su stumdomosiomis durimis, virtuvės 
bei įvairių nestandartinių baldų gamyba. 
Projektuotojo iškvietimas nemokamai kon-
sultacijai. Tel. 8 699 96 982, www.bif.lt.

 516522

www.virtuvesbaldai.com - ieškantiems 
geriausio. Tel. 8 699 20 616.

 514916

www.zaliuzestau.lt. Kokybiškai, greitai. 
Garantija ir realios didelės nuolaidos. Tel. 
8 645 00 245.

 522630

Paslaugos

Gaminame virtuvės, miegamojo baldus, 
spintas su stumdomosiomis durimis. Pro-
jektuojame, montuojame. Lanksti nuolaidų 
sistema. Tel. 8 606 24 094.

 522586

Minkštųjų baldų gamyba ir remontas, kei-
čiame spyruokles, poroloną, aptraukiame 
oda ir gobelenu. Tel. 8 616 76 158, 312 895, 
8 682 33 754.

 518779

Buitis ir techNika
kompiuteriai

Mes galime padėti Jūsų kompiuteriui: re-
montas, priežiūra, aptarnavimas. „Remser-
vis“ kompiuteriai, Taikos pr. 5, PC „Satur-
nas“, 3 aukštas. Tel. 8 689 97 226.

 513893

Parduoda

Pigiau nei kitur! Nauji šaldytuvai, skal-
byklės, viryklės, įmontuojama technika, 
gartraukiai, televizoriai ir kt. Taikos pr. 81 
(„Pempininkai“). Tel. 340 776.

 519506

Prekiaujame naudota, defektuota nauja 
buitine technika. Mažos kainos. Garantija. 
Pristatymas. Minijos g. 169, 8 past. Tel. 366 
567, 8 618 02 280.

 519685

Paslaugos

Remontuojame, perderiname televizorius ir 
monitorius. Tel. 326 722, 8 685 41 569.

 517849

Remontuojame skalbykles, indaploves, 

šaldytuvus, kaitlentes ir kitą buitinę tech-

niką. Atvykstame. Garantija. Minijos g. 169,  

8 past. Tel. 366 567, 8 618 02 280.
 519676

Taisome namuose televizorius, televizijos 
antenas. Birutės g. 2 („Signalas“), 202 kab. 
Tel. 411 300, 411 333.

 517406

Televizorių taisymas kliento namuose. 
Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel.  
8 681 68 329.

 522486

Buitinių šaldytuvų, oro kondicionierių ir 

kitos šaldymo technikos remontas, mies-
te ir apskrityje, „ŠALNA“. Šilutės pl. 101a. 
Tel. 325 325, 8 656 99 099.

 513992

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiu-

žinių valymas, plovimas. Kitos patalpų 

valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 
8 657 94 361.

 513336

siūlo darbą

Anglija! Paukštynas, žemės ūkis, fabrikai! 
Narcizų skynimas ir pakavimas. Anglų k. 
nebūtina! Padedame susigrąžinti užsieny-
je mokėtus mokesčius! www.aulina.lt. Tel. 
(8 46) 313 996, 8 699 27 086.

 517777

Legalus darbas Anglijoje, Airijoje, Kipre, 
Graikijoje ir kitose ES šalyse įvairiose dar-
bo srityse! Mokęsčių grąžinimas dirbusiems 
užsienyje. „Litaupa“, tel. 380 081, 8 685 58 
698, www.litaupa.lt.

 522401

BV group: programuotojui, NT valdytojui-
administratoriui, valymo vadybininkui, rin-
kodarininkui, vyr. energetikui, energetikui, 
šilumininkui, vėdinimo/kondicionavimo 
specialistui (su atestatais). CV su nurodyta 
pareigybe siųsti info@bvgroup.eu.

 518644

Įmonė ieško ekspedicijos sk. vadybininko, 
turinčio patirties krovinių gabenimo srity-
je. CV siųsti noriudarbo.birutiene@gmail.
com arba 8 620 22 444.

522920

Ilgai dirbančiai NTA reikalingi agentai, tu-
rintys patirties. Laisvas darbo grafikas, ge-
ros sąlygos. Tel. 8 684 63 533.

 522174

Įmonė siūlo darbą laivų suvirintojams bei 
laivų korpusininkams. Tel. 8 698 81 652.

 518213

Įmonė, gaminanti medinius langus, ieš-
ko pardavimo vadybininko. Reikalavimai: 
patirtis ir anglų kalba. Tel. 8 652 66 426,  
e. paštas info@labrusta.lt.

 521563

Įmonei „Taksoma“ reikalingi taksi vairuo-
tojai. Priimame ir su savais automobiliais. 
Tel. 8 677 31 933.

 514061

Įmonei reikalingi vadybininkai (-ės) (rekla-
ma) ir konsultantai (vandens sistemos). 
Tel. 8 617 02 587.

 519541

Kavinei nuolat dirbti reikalingi: barmenai-
padavėjai, virėjos, virėjų padėjėjos. Tel.  
8 699 40 747, 8 698 19 469.

 521495

Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 600 55 537.
 520791

Kirpyklai reikalinga manikiūrininkė. Tel.  
8 698 35 305.

 522347

Konditerijos cechui reikalinga technologė 
ir konditerė. Tel. 8 611 45 000.

 521973

Miesto centre, Herkaus Manto g., kirpykloje 
„Suvalkai“ reikalingos dvi moterų kirpėjos. 
Pasiteirauti tel. 8 686 23 055.

 519718

Reikalinga pardavėja dirbti kioske. Tel. 
+370 646 39 937.

 521620

Naujai atidaromam sporto klubui Vingio 
6 g. reikalingi (-os) aerobikos ir šokio ins-
truktoriai (-ės). Pageidautina patyrę. Tel. 
+370 656 21 334, e. paštas jegairgrozis@
gmail.com.

 522369

Mažam viešbučiui reikalinga kambarinė, pe-
dantiška ir nerūkanti. Atlyginimas pradžioje 
- minimumas. Tel. 8 695 94 030.

 522163

Reikalinga anglų k. mokytoja, galinti dirb-
ti su vaikais, ir norvegų k. mokytoja. Tel. 
8 689 69 110.

 518651

Kambarį bendrabutyje arba 1 kambario 
butą. Tel. 8 608 96 220.

 519027

1 arba 2 kambarių butą (gali būti be re-
monto) iki 75 000 Lt. Siūlyti variantus. Ne 
agentūra. Tel. 8 607 53 610, e. paštas mo-
desta1980@hotmail.com.

 522578

1 arba 2 kambarių butą, galima siūlyti 3 kam-
barių, tinka be remonto. Tel. 8 682 899 74.

 515994

Perkame mišką Žemaitijoje. Tel. 8 604  
78 997, e. p. remi1970@mail.ru.

518393

1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto. 
Siūlyti garažus. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

 521963

1,5-2 kambarių būstą, namo dalį ar kažką 
panašaus iki 90 000 Lt. Siūlyti įvairius va-
riantus, mokėsiu grynais, ne agentūra. Tel. 
8 603 27 333.

 522438

2 kambarių butą, apie 110 000 Lt. Be tar-
pininkų. Tel. 8 601 36 066.

 520501

2, 3 kambarių butą Klaipėdos centre (moku gry-
nais, pageidautina su balkonu ir be remonto). 
Domina tik centras. Tel. 8 671 69 042.

 519713

3 kambarių su holu butą be remonto. Siūlyti 
variantus. Tel. +370 616 03 348.

 520952

3, 4 kambarių su holu butą tik Varpų, Liube-
ko, Smiltelės g. Pirmajame aukšte nesiūly-
ti. Mūrinį garažą „Gedminų“ kooperatyve. 
Tel. 8 670 33 380.

 521083

Agentūra „Laimita“ parduoda ir perka 
nekilnojamąjį turtą, patariame. Birutės 
g. 22, tel. (8 46) 494 017, 8 673 38 529, 
www.laimita.lt.

 510628

Mažagabaritį butą iki 51 000 Lt ir 1, 2 ar 
3 kambarių butą iki 145 000 Lt. Tel. 8 672 
90 075, 216 802.

 522443

Patalpas iki 50 kv. m arba butą 1 aukšte, 
judrioje vietoje. Siūlyti variantus. Tel. 8 688 
21 425, (8 46) 490 900.

 521328

Perkame, išsinuomojame žemę visoje 
Lietuvoje. Ruošiame: geodezinius ma-
tavimus, topo nuotraukas, detaliuo-
sius planus. www.dirvos.lt. Tel. 8 650 
55 564. 

516132

Perku nekilnojamąjį turtą už likvidacinę 
kainą. Tel. 8 657 96 008.

 518110

Perku 1, 2, 3 kambarių butą. Gali būti su 
skola. Tel. 8 600 75 766.

 517874

Savininkas be tarpininkų perka 2 arba 
3 kambarių butą. Mokėsiu grynais. Tel.  
8 612 08 203.

 520615

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduo-
da nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumen-
tus. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 312 404,  
8 686 58 099.

 515627

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 
4 kambarių butus, namus, žemės skly-
pus, sodus - www.naminta.lt. Tel. 361 773,  
8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A.

 516902

UAB „Realsta“ perka, parduoda 1,2,3,4 kam-
barių butus, namus, žemės sklypus, sodus. 
Tel. 310 029, 8 688 35 557, S.Šimkaus g. 
14., www.realsta.lt

 513590

tarpininkavimas

Detalieji planai. Statinių įteisinimas, le-
galizavimas. Sklypų dalijimas, matavimas, 
paskirties keitimas. Sodybviečių įregistravi-
mas. Tel. 8 606 39 355.

 519792

Paskolos

„Empirus“ - paskola per 1 dieną! Užstatui 
tinka NT ir automobiliai (nuo 2000 m.). 
Palūkanos - nuo 1,5 proc. per mėnesį. Tel. 
8 672 80 701, 216 802.

 522436

Greita paskola per 1 valandą palankio-
mis sąlygomis. Galima be užstato. Grei-
tas ir patogus dokumentų tvarkymas. Tel.  
8 630 60 414.

 518755

LOMBARDAS skolina pinigus, užstatui tinka 
buitinė technika, automobiliai, nekilnoja-
masis turtas, nuo 8 iki 15 proc./mėn. Tel. 
8 659 65 922.

 522672

Skubios paskolos palankiomis sąlygomis. 
Vykdome perįkeitimą. Dengiame skolas. 
Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 
38, tel. 217 219, 8 685 50 195.

 522305

Skubios paskolos, palankios sąlygos, gali-
ma be užstato. Tinka automobiliai. Taikos 
pr. 55, „Almaneda“. Tel. 310 212, 8 611  
95 950, 8 615 50 663.

 512765

Privačios paskolos su užstatu, geromis są-
lygomis. Visiškas dokumentų paruošimas 
ir konsultacijos. Tel. 8 601 05 866.

 518415

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuo-
tojas dirbti su autorefrižeratoriumi. Tel.  
8 655 39 610.

 522415

Reikalingi staliai laiptų ir durų gamybai. 
Tel. 8 650 80 770.

 522133

Reikalingos kirpėjos ir manikiūrininkės dirbti 
grožio salone. Tel. 8 687 45 383.

 518174

Reklamos agentūra ieško dizainerio-va-
dybininko. Reikalavimai: mokėjimas dirbti 
programomis ADOBE PHOTO SHOP, COREL 
DRAW, puikūs bendravimo įgūdžiai. CV siųsti 
e. paštu reklamosdarbas@gmail.com.

 519743

UAB „Lacera“ ieško laivų korpusų suvirin-
tojų. Tel. 8 604 86 823.

 521486

Vairavimo mokyklai reikalingas teorijos 
mokytojas. Tel. 8 655 74 447.

 522518

darBas
ieško darbo

Buhalterė ieško darbo, namuose tvarko bu-
halterinę apskaitą. Tel. 8 650 45 125.

 509021

Tinkuotojas-plytelių klojėjas ieško darbo. 
Tel. 8 684 83 261.

 521465

Vyras, turintis vairuotojo-ekspeditoriaus 
patirties, ieško bet kokio darbo (B, C kateg. 
pažymėjimas, skaitmeninė vairuotojo kor-
telė). Tel. 8 606 44 921.

 522054

35 m. vyras, turintis B, C, D, E kateg., ieš-
ko vairuotojo darbo. Pageidautina darbas 
užsienyje. Tel. 8 694 50 588.

 521892

39 m. vyriškis, dirbęs didmeninės ir maž-
meninės prekybos vadybininku, ieško bet 
kokio darbo. Tel. 8 603 05 639.

 522259

40 m. vyriškis ieško bet kokio darbo (tu-
riu vairuotojo B, C, D kat., autokrautu-
vo, krovinių kabintojo pažymėjimus). Tel.  
8 605 09 180.

 521903

Du plataus profilio statybininkai ieško 
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 671 
29 042.

 521477

Patyrusi buhalterė ieško papildomo darbo. 
Tvarko įvairių įmonių buhalterinę apskaitą. 
Tel. 8 685 21 528.

 520029

Namuose remontuojame, instaliuojame 
kompiuterius, televizorius, vaizdo ir garso 
aparatūrą, LCD, „Plasma“. Garantija. Tel. 
350 473, 8 688 93 972.

 521899

Pigiai ir kokybiškai remontuojame ir pri-
jungiame skalbykles, indaploves, el. viry-
kles ir kitą techniką. Atvykstame. Garantija. 
Tel. 8 674 12 735.

 519535

kita
Parduoda

Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris mi-
nimalia kaina. Įstatome. Kokybiški aliumi-
niniai plastikiniai langai. Garažo vartai. Tel. 
8 603 10 867, 8 640 17 207.

 517266

Konteinerius, metalines statines, vidaus du-
ris iš raudonmedžio. Tel. 8 650 22 947.

 521541

KURO SANDĖLIS (Dubysos g. 31, Klaipė-
da) PARDUODA: durpių briketus (balta-
rusiški, 1 t - 260 Lt), durpių pusbrikečius 
(lietuviški, 1 t - 260 Lt), gabalines dur-
pes (180 Lt kub. maiš.), akmens anglis 
fr. 0-20 mm (1 t - 250 Lt), akmens anglis 
DPK-50-200 (1 t - 330 Lt), akmens anglis 
DPK-50-100 (1 t - 390 Lt). Atvežame ne-
mokamai. Tel. 8 657 95 758. 

518054

Naudotus: treniruoklį - bėgimo takelį, len-
gvai išardomą-surenkamą balto tento pala-
pinę (8x3 m). Tel. 8 682 59 085.

 521997

Įmonė parduoda kokybiškas skaldytas 
uosines ir beržines malkas. Pristato 
nuo 2 iki 10 kub. m. Tel. 8 652 03 102, 
8 652 07 677. 

516715

Skaldytas malkas, lentų galus, spygliuočių, 
lapuočių lauko ir vidaus dailylentes, sendin-
tas lentas, statybinę medieną. Tel. 8 687 71 
293, 8 687 78 566, (8 46) 45 93 53.

 514006

Skaldytas lapuočių malkas. Atlieka miško 
pjovimo darbus. Tel. 8 617 05 604.

 521305

Paslaugos

UAB „Finorsta“ teikia buhalterinės 
apskaitos paslaugas. Tel. (8 46) 366 
907, 8 610 42 953, e. paštas finorsta@
gmail.com. 

518456
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kita
Paslaugos

Savivarčiu atvežame smėlio, molio, juodže-
mio, žvyro, skaldos, statybinio laužo (plytų). 
Tel. 8 687 73 432.

 522479

Vežu krovinius, perkraustau iki 3,5 t, 25 kub. 
m. Automobilis su liftu. Krovėjų paslaugos. Dir-
bame be poilsio dienų. Tel. 8 600 99 018.

 521091

Atliekame perkraustymo, krovinių pervežimo 
darbus krovininiu mikroautobusu, dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 603 62 248.

 520365

Be poilsio dienų mikroautobusu su tentu (il-
gis 3 m) vežu krovinius, statybines medžia-
gas. 1 val. - 30 Lt. Tel. 8 622 75 768.

 516172

Be poilsio dienų profesionaliai perkraustome iš 
butų, kontorų, vežame krovinius iki 5 t; krovėjų 
paslaugos; sąskaitos. Tel. 8 687 48 272.

 514283

Kasdien padedame persikraustyti, vežame 
krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovė-
jai, sąskaitos. Tel. 8 676 32 559.

 513047

Paskola užstatant nekilnojamąjį turtą ar-
ba su vekseliu. Skolų pirkimas. Tel. 8 657 
96 008.

 518104

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės 
ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

 515684

Perka

Nuolat naudotus euro- ir kitus kitus 
(1200x1000,1200x800) medinius padė-
klus. Tel. 8 46 311 151, 8 698 49 634.

 513978

Superkame makulatūrą ir plastiko atliekas. 
Didelį kiekį galime pasiimti, išrašome pa-
žymas. Tel. 241 014, 8 656 94 079.

 520035

Bendrovė tvarko įmonių

nuo pirminių dokumentų  
iki finansinės atskaitomybės.  

Konsultuoja mokesčių klausimais. 

BUHALTERINĘ 
APSKAITĄ

Tel. 8 612 083 01  
el.p. genuten@hotmail.com

Buhalterinė apskaita, 
apskaitos tikrinimas, konsultacijos

Tel. 8 614 74 656  Taikos pr. 24, II a., 
tel./faks. 48 55 51  Klaipėda

automobiliai
autoserviso paslaugos

Nebrangus automobilių važiuoklės, variklių 
remontas. Šilutės pl. 79. Tel. 8 648 11 358.

 520376

Specializuotas visų automobilių duslintu-
vų keitimas, remontas ir restauravimas. 
Jūrininkų pr. 1, Klaipėda, tel. (8 46) 32 52 
18, 8 650 17 805.

 514023

Remontuojame generatorius, starterius. 
Parduodame naujus ir jų dalis. „Irola“, Tilžės 
g. 52. Tel. 486 667, 8 685 49 991.

 520443

Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Parduoda

Atliekame griovimo, santechnikos ir elek-
tros darbus, klijuojame plyteles, dažome, 
tapetuojame, superkame medžiagas. Išve-
žame šiukšles. Tel. 8 684 15 280.

 515584

Dedu gipskartonį, laminatą, klijuoju plyte-
les, glaistau, dažau, tapetuoju. Tel. 8 606 
66 733, 8 652 32 302.

 522552

Gaminame, montuojame pušies, uosio, 
ąžuolo duris, laiptus, virtuvės ir kt. baldus. 
Kokybė už mažą kainą. Tel. 8 699 29 411, 
www.patikimi-laiptai.lt.

 522311

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvir-
tiname gipskartonį, kalame dailylentes, 
klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. 
Dažome, padedame nupirkti medžiagas. 
Tel. 8 652 00 620.

 514047

Griaunu, išpjaunu sienas, išvežu šiukšles. 
Klijuoju plyteles, gipskartonis. Elektra, san-
technika. Dažymo, tapetavimo darbai. Tel. 
8 627 89 382.

 515582

Griaunu, išpjaunu sienas, išvežu šiukšles. 
Klijuoju plyteles, gipskartonis. Elektra, san-
technika. Dažymo, tapetavimo darbai. Tel. 
8 627 89 382.

 515583

Gaminame laiptus ir vidaus duris iš natūra-
lios medienos. Tel. 8 611 17 703.

 512583

Keičiame vamzdynus, vonias, kriaukles, 
klozetus, gyvatukus, klijuojame plyteles, 
apdailos darbai. Dirbame krizės kainomis. 
Tel. 8 600 84 184.

 522506

Keičiu vamzdynus plastikiniais, klozetus, 
kriaukles, gyvatukus, kanalizaciją, maišytu-
vus ir t.t. Tel. 8 655 12 027, 322 707.

 517307

Klijuoju plyteles, kiti remonto darbai. Tel. 
8 607 59 051, 382 605.

 522302

Laša čiaupas? Neveikia rozetė? Praleidžia klo-
zetas? Pakabinti šviestuvą? Sudaužėte - sukli-
juosime. SKAMBINKITE! Tel. 8 699 04 350.

 518937

Meistrai atlieka visus remonto darbus - 
glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelės, 
laminatas, gipskartonis. Laiku ir tinkama 
kaina. Tel. 8 608 57 031.

 519936

Metalinės durys – laiptinių, šarvuotos, rūsių. 
Garažo vartai. Kalvystės darbai. Tvorelės, 
grotelės, turėklai, suvenyrai. Tel. 415 477, 
8 606 11 399, Artojo g. 7G.

 522478

Metalo gaminiai. Šiltnamiai, laiptai, tvo-
ros, vartai, varteliai, turėklai, durys, garažo 
vartai. Tel. 8 653 59 436.

 519303

Mūrijame, tinkuojame, šiltiname pastatus 
(laukas, vidus), pjauname sienas, įrengiame 
vonių patalpas, atliekame apdailos darbus. 
Tel. 8 603 88 317.

 517988

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame grin-
dis, glaistome, lakuojame, beicuojame. Res-
tauruojame laiptus. Tel. 8 685 47 452.

 518537

Nebrangiai visa apdaila: tapetavimas, da-
žymas, glaistymas, vidaus sienų dekoravi-
mas. Tel. 8 605 28 142.

 522430

Nebrangiai, kokybiškai klijuoju plyteles, tvirti-
nu gipskartonį, dailylentes, laminatą, santech-
nikos, elektros darbai. Tel. 8 610 21 605.

 519812

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Visos grindų 
klojimo paslaugos. Restauruojame senas. 
Tel. 8 688 27 195.

 522453

Patyrę meistrai atlieka vidaus apdailą: da-
žome, plytelės, gipskartonis, elektra, lami-
natas, tinkavimas, griovimo darbai, išveža-
me šiukšles. Tel. 8 674 90 127.

 515585

PIGIAI. Projektuotojai rengia gyvenamojo, 
sodo, daugiabučio namų rekonstrukcijos 
techninius projektus. Atliekame techninę 
priežiūrą. Tel. 8 676 00 524.

 521126

Pigiai, greitai, kokybiškai atliekame visus 
apdailos darbus (dažymas, tapetavimas, 
plytelės, gipskartonis, grindų danga). Tel. 
8 676 00 524.

 521120

Pjauname sienas, sutvarkome projektus, 
klijuojame plyteles, dedame gipskartonį, 
dažome, elektra, santechnika, superkame 
medžiagas. Tel. 8 607 91 924.

 522292

Profesionalus plastikinių langų remon-
tas, reguliavimas, montavimas, pardavi-
mas. Tel.: (8 46) 340 711, 8 606 04 422. 
www.vakarulangai.lt , VEKA.

 517783

Kokybiški remonto, statybos darbai: gipsas, 
glaistymas, dažymas, plytelės, laminatas. Atlie-
kame ir smulkius darbus. Tel. 8 670 37 333.

 519098

Nebrangiai, kokybiškai tinkuojame, klijuo-
jame plyteles; apdailos, staliaus, elektros 
instaliacijos darbai. Tel. 8 681 53 433.

 520505

Automobilių dujų įrangos servisas, monta-
vimas (išsimokėtinai), remontas. Automo-
bilių signalizacijų montavimas. Tel. 415 477, 
8 606 11 399, Artojo g. 7G.

 522477

Perka

Brangiai perkame naudotus automobilius. 
Gali būti su defektais. Tel. (8 46) 486 000, 
8 699 53 033.

 514632

Įvairių markių automobilius, gali būti su de-
fektais arba be TA. Tel. 8 608 96 220.

 519011

transporto paslaugos

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 511550

Nebrangiai, profesionaliai teikiame per-
kraustymo paslaugas. Vežame krovinius 
(nuo 1 iki 6 t) po Lietuvą. Krovėjų paslaugos. 
Tel. 8 616 49 649, 8 616 49 176.

 512337

Remontuojame, klojame plyteles, tvirtina-
me gipskartonį, glaistome, tapetuojame, 
dažome, keičiame santechniką butuose. 
Tel. 8 606 23 131, 8 606 34 009.

 521103

Parduodu statybinę medieną, malkas, atraižas. 
Atvežu nemokamai. Tel. 8 650 44 516.

 519883

Statybos paslaugos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjo-
vimas, griovimas, santechnika, elektra, 
priestatai, rekonstrukcija, plytelės, lami-
natas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

 455380

Atliekame santechnikos darbus: keičiame 
stovus, vamzdyną, kanalizaciją, radiatorius, 
perstatome skaitiklius. Sąskaita-faktūra. 
Tel. 210 047, 8 698 07 929.

 522092
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Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

NAUJIENA! Keltų bilietus iš Klaipėdos jau galite 
užsisakyti internete!
Klaipėda – Karlshamnas (Švedija) 
Klaipėda – Kylis (Vokietija) 
Klaipėda – Zasnicas (Vokietija) 
Ryga – Liubekas (Vokietija) 
Pas mus taip pat galite įsigyti keltų bilietus 
šiomis kryptimis:
Ryga – Stokholmas

kelionių organizatorius „neoturas“

(J.Janonio g. 10, Klaipėda, tel. 21 01 11, 21 02 22, 
Klaipeda@neoturas.lt, www.neoturas.lt)
AKCIJA!
Visiems „IKI“ kortelės turėtojams „Star1holi-
days“, „Starexpress“ ir „Teztour“ kelionems 
taikoma 8% nuolaida!
Akcija vyksta iki 01.31.

Poilsis: Egipte, Kanarų salose, Tailande, Šri Lanko-
je, Meksikoje
Top! N.Zelandija (Fidžis) 2010 02 10 vadovas 
R.Šalna
Vietnamas – Kambodža 2010 03 05 vadovė 
N.Lūžienė 
Pažintinis turas po Tailandą ir Kambodžą 2010 02 
12; 03 03, 19
Izraelis 2010 04 20
Izraelis – Jordanija 2010 04 21
Šri Lanka 2010 03 01
Venecijos karnavalas 2010 02 10
Gėlių paradas Olandijoje 2010 04 21
Ispanija – Portugalija – Marokas – 2010 04 02

Slidinėjimas Italijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Šveica-
rijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Čekijoje lėktuvu/ savo 
transportu/autobusu.
Išvykimai autobusu:
Zillertalio slėnis 2010 02 05, 19; 03 12
Slidinėjimo safaris 14 TOP regionų 2010 02 05, 12, 
26; 03 05
Safaris Zalcburgo žemėje 2010 02 05, 12; 03 12
Otztal slėnis 2010 02 05, 12, 26; 03 19
Livigno regionas 2010 02 05, 12, 19, 26; 03 05
Val di Fiemme regionas 2010 02 05, 19; 03 05
Dolomitų safaris 2010 02 05, 12; 03 05, 26
Val di Fassa 2010 02 05, 12, 19, 26; 03 05, 12
Jungfrau regionas 2010 02 19; 03 06
Cervinia/Zermatt 2010 02 12; 03 05, 26
Žemieji Tatrai 2010 01 23, 30; 02 06, 13, 20, 27

KELIONĖS LĖKTUVU
Hurgada                 –  nuo   660 Lt 
Šarm el Šeichas      – nuo   709 Lt
Tenerifė            –  nuo  1420 Lt 
Kruizas Nilu           –  nuo  1845 Lt 
Tailandas             – nuo  2845 Lt

Skrydžiai iš Lietuvos.
Vietnamas          – nuo 3450 Lt
Kenija                 – nuo 3550 Lt
Šri Lanka        – nuo 3549 Lt
Kenija                 – nuo 3550 Lt
Dominikos R.     – nuo 3695 Lt

Skrydžiai iš Vokietijos.

SLIDINĖJIMAS 
Apartamentai                – nuo  295 Lt
Austrija autobusu          – nuo 1125 Lt 
Italija autobusu             – nuo 1155 Lt 
Italija lėktuvu                – nuo 1699 Lt
Prancūzija autobusu     – nuo 1799 Lt
KONCERTAI lėktuvu 
Black Eyed Peas gegužės 5 d. – nuo 895 Lt
Alicia Keys gegužės 31 d. – nuo 1095 Lt
Sean Paul birželio 2 d. – nuo 1109 Lt
Skrydžiai į Londoną ir Paryžių, 1 n. arba 2 n. 
viešbutyje, bilietas į koncertą. 

kelionių agentūrų tinklas

(Tel. 8 46 312 312 Turgaus g. 2, 
Klaipėda, www.bc.lt)

Sausio 16 d. 7 n. – Egiptas – Hurgada 
MOON VALLEY  2*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1106 
Lt/asm.
MAGAWISH  4*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1396 
Lt/asm.
SUNRISE ROYAL MAKADI  5*/ viskas įsk. kaina nuo 
2048 Lt/asm.
Sausio 17 d. 7 n. – Egiptas – Šarm El Šeichas  
CORAL HILLS 3*/ viskas įsk. kaina nuo 1204 Lt/asm.
AMWAJ OYOUN HOTEL  4*/ viskas įsk. kaina nuo 
1804 Lt/asm.
AMPHORAS 5*/ viskas įsk. kaina nuo 1974 Lt/asm.
www.starexpress.lt
!!Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo 
turizmo agentūrą

kelionių organizatorius 
„guliverio kelionės“

kelionių organizatorius 

(Tel. 314447, 311743, S.Daukanto g./S.Šimkaus g. 
4/18, Klaipėda, www.gruda.lt)

royal tourism

kelionių agentūra „gauBliJa“

(Liepų g.25, Klaipėda. Tel. 8 46 311 535 
www.gaublija.lt)

Naujas slidinėjimo sezonas.
Pažintinės kelionės autobusu
Paskutinės minutės pasiūlymai į Egiptą, Kana-
rų salas, egzotinės kelionės.

Agentūra Vytauto g. 9, Kretinga.
Tel. 8 675 46288, 8 683 31399
www.royaltourism.lt

Savaitgalinės pramoginės kelionės
02.06 Sigulda (Bobslėjus, ekskursija)  
1.RYGA (senamiestis) 70 Lt + 7 Lv +2 Lv +1,5 Lv.  
2.Rygos baletas. (Romeo ir Džuljeta) 70 Lt +  
22 Lt už baletą.

KELIONĖS AUTOBUSU: nuolaidos iki 15 %
Venecijos karnavalas – 02 11 – 1049 Lt 
Gėlių paradas – 04 21 – nuo 1199 Lt 
Ispanija – Portugalija Marokas – 03 13; 05 
08; 09 25 – 3190 Lt 
Velykos Italijoje – 03 31 – 1739 Lt 
EGZOTINĖS KELIONĖS: 
Tailandas, Tailandas – Kambodža – nuo 3245 Lt
Meksika – nuo 6190 Lt
Izraelis – nuo 3399 Lt
VIZOS Į RUSIJĄ IR BALTARUSIJĄ; 
SANATORIJOS BALTARUSIJOJE
POILSIS EGIPTE, KANARŲ SALOSE, KRUIZAI NILU.

karščiauSi kelionių paSiūlymai

„krantas travel“ 

(Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111,
Travel@krantas.lt www.krantas.lt)

S.Daukanto g. 20, Klaipėda, tel. (8 46) 310 311,  
klaipeda@westexpress.lt.
PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61, tel. (8 46) 340 980, 
maxima@westexpress.lt.

Naujas vasaros sezonas – pažintinėms kelionėms 
autobusu arba lėktuvu iki 15% nuolaida!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujantiems 
autobusu su „Novaturu“!
Kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga su vakariene 
nuo 165 Lt/asm. (su šventine slavų tematikos 
programa!)
Jūrmala (su pusryčiais, sauna ir pirtys visą die-
ną) 78 Lt/asm.
Savaitgalis Briuselyje 699 Lt
AKCIJA turintiems „OMNI ID“: 
– aviabilietai Vilnius – Bergamas (Italija) arba 
Bergamas (Italija) – Vilnius sausio 23, 30 d. į 
vieną pusę kaina tik nuo 299 Lt;
– slidinėjimas Italijoje (kelionė lėktuvu) – sausio 
23, 30 d. nuo 1389 Lt;
– 35% nuolaida kelionėms į Tenerifę: sausio 22 
d. nuo 1299 Lt;
Kruizas Nilu – vasario 6 d. nuo 1829 Lt, sausio 30 
d., vasario 13 d. nuo 1845 Lt 
Kelionės autobusu – TIK KARTĄ metuose: Veneci-
jos karnavalas – nuo 939 Lt; Gėlių paradas Olan-
dijoje – nuo 999 Lt;
Egiptas – sausio 23, 30 d. nuo 859 Lt 
Ispanija (Tenerifė) – vasario 5 d. nuo 1489 Lt 
Tailandas – 14 nakvynių nuo 2999 Lt (skrydis iš 
Vilniaus!) 

JŪRMALA!  Pasilepinkite SPA centre viešbutyje 
„Hotel Jurmala Spa“ 4*
3 dienos, 2 nakvynės su Spa procedūromis – 
217 Lt
Romantiškas savaitgalis Londone DVIEMS 
02 12 – 02 14
2 nakvynės 2* viešb. + bilietai į miuziklą „Gre-
ese“ arba „Oliver“ – 1150 Lt
Geriausi pasiūlymai į Egiptą, Tenerifę, Gran 
Kanariją, Tailandą, Turkiją!

Talinas – Helsinkis
Talinas – Stokholmas
Talinas – Marienhamnas
Gdynia – Karlskrona
Kylis – Oslas
Kopenhaga – Oslas
Esbrjergas – Harvičas 
Daugiau informacijos www.krantas.lt 

Tailandas tiesiogiai iš Lietuvos
14 nakvynių nuo 2595Lt;
Nemokamos ekskursijos.
Kruizai Nilu nuo 1400 Lt.
VISOS KELIONIŲ PASLAUGOS
Lėktuvų, keltų, autobusų bilietai, vizos.

kelionių organizatorius 
„star express“ 

dėmeSio

teiSmai

Santechnikos darbai. Nebrangiai. Vamz-
džiai, klozetai, skalbyklės, dujinės viryklės, 
hidroforai, boileriai. Viriname. Garantija. 
Tel. 8 680 79 700, 230 956.

 521617

Šeima tvarkingai remontuoja butus: tape-
tuoja, dažo, deda laminatą, montuoja gips-
kartonį, dailylentes, aptaiso langokraščius 
ir kt. Tel. 8 681 79 451.

 522429

Staliaus dailidės darbai. Gerai ir kokybiškai 
įstatome šarvuotas ir vidaus duris. Perkant 
prekes suteikiame 20 proc. nuolaidą ir ga-
rantiją. Tel. 8 603 10 867.

 517325

Visa vidaus apdaila: glaistymas, dažymas, 
tapetavimas, gipskartonis, plytelės. Pade-
dame nusipirkti medžiagas su nuolaida. Tel. 
8 616 58 749, (8 46) 340 509.

 522015

Vonios remontas. Pertvarkau vonias, keičiu 
vamzdžius; plytelės; įrengiu santechniką, 
elektrą. Padedu išsirinkti medžiagas. Tel. 
234 519, 8 627 20 714.

 522144

Tapetuoju, kalu dailylentes, klijuoju plyteles, 
kloju laminatą. Tel. 8 670 06 398.

 522364

Atestuota įmonė atlieka šildymo, vanden-
tiekio, vėdinimo sistemų montavimo, pro-
jektavimo darbus. Sutvarko dokumentaciją. 
Tel. 8 687 14 257, 350 262, 342 288.

 520589

Gerai, nebrangiai atliekame santechnikos 
darbus. Perstatome dujines virykles. Tel.  
8 614 31 459, 230 085.

 521629

Greitai ir kokybiškai klijuojame plyteles 
(natūralų akmenį). Patariame, suteikiame 
garantiją. Montuojame gipskartonį, glais-
tome, dažome. Tel. 8 674 58 038.

 521850

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame vidaus 
apdailos darbus. Gipsas, glaistymas, dažy-
mas, plytelės, laminatas, parketas. Raimis. 
Tel. 8 673 58 005.

 515595

Profesionaliai keičiame vamzdynus, kana-
lizaciją, vonias, kriaukles, klozetus, gyva-
tukus, klijuojame plyteles ir t.t. Palankios 
kainos. Tel. 8 690 59 053.

 522505

Nebrangiai, bet kokybiškai glaistome, dažome, 
tapetuojame, tinkuojame, tvirtiname gipskar-
tonį, klijuojame plyteles. Tel. 8 656 34 673.

 521619

Patyręs meistras atlieka visus apdailos dar-
bus: plytelės, gipskartonis, grindų danga, 
dažymas, tapetavimas, elektros ir kiti dar-
bai. Tel. 8 698 74 955, 224 405.

 521428

Pigiai ir kokybiškai atliekame visus apdai-
los darbus: dažome, tapetuojame, kli-
juojame plyteles, klojame laminatą. Tel. 
8 646 32 077.

 521741

Profesionalus vonių restauravimas kliento 
namuose (5 m. garantija). www.voniurestau-
ravimas.lt. Tel. 320 488, 8 699 25 011.

 518856

Santechnikai-suvirintojai keičia, remontuoja 
vamzdynus, kanalizaciją, klozetus, maišytuvus, 
gyvatukus ir kt. Tel. 495 419, 8 699 38 862.

 519218

Sustiprintų metalinių vartų (nuo 1360 
Lt) ir durų (nuo 500 Lt) gamyba ir mon-
tavimas. Metalinių vartų ir durų remon-
tas, spynų pakeitimas su sustiprinimu. 
Darbo patirtis per 18 metų. Tel. (8 46) 
382 210, 8 676 28 187. 

521194

Pigiai, greitai, kokybiškai dažau, glaistau, ta-
petuoju lubas ir sienas. Tel. 8 647 58 695.

 522447

Virtuvės, biuro, vaikų kambario baldų, 
slankiojančių sistemų, spintų projektavi-
mas, gamyba ir montavimas. Tel. 8 699 
05 580.

 521468

Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto 
apylinkės teismo praneša skolininkui ir įkeis-
to daikto savininkui Andriui Titliui ir įkeisto 
daikto savininkei Giedrei Titlienei, gyv. Ni-
dos g. 40-44, Klaipėdos m., kad 2009 11 
06 priimta nutartis Nr. 496-1N/2009, kuria 
areštuotas įkeistas daiktas: butas su rūsiu, 
unikalus Nr. 2197-5002-8015:0044, esan-
tis Klaipėdos m., Nidos g. 40-44 (hipote-
kos lakštas užregistruotas 2005 12 01, Nr. 
6191, kodas 03120050011187), ir įspėja, 
kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį 
nuo paskelbimo dienos įkeistas turtas bus 
parduotas iš varžytinių.

 521958

VaržytinėS
Antstolis Gintaras Kairys skelbia antrąsias 
varžytines Mindaugui Šemetulskiui nuo-
savybės teise priklausančiam 22,060 ha 
žemės sklypui, unikalus numeris 6834-
0004-0091, esančiam Juodeikių k., Plun-
gės rajone. Pradinė pardavimo kaina 130 
500 Lt. Varžytinių dalyvio piniginės įmokos 
dydis 10 proc. – 13 050 Lt; dalyvio įmo-
ka turi būti pervesta į depozitinę sąskaitą 
LT797044060004706668 AB SEB banke. 
Varžytinių laikas 2010 m. kovo 9 d. 11 val. 
Pardavimas vyks J.Zauerveino g. 9-2, LT-92122 
Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 256 929 
arba 8 612 52 915. Visi suinteresuoti asme-
nys, turintys teises į parduodamą turtą, iki 
varžytinių dienos gali pateikti antstoliui savo 
teises patvirtinančius dokumentus.

 522052

(Taikos pr. 3, Klaipėda, 
tel. 8 46 216 779, www.guliveriokeliones.lt)

SLIDINĖJIMO KELIONĖS: nuolaidos iki 15 %
Italija (Sela ronda, Kronplacas) – autobusu/
lėktuvu – nuo 1250 Lt .
Naujiena! Italija – Šveicarija – Prancūzija – 
autobusu/lėktuvu – nuo 1250 Lt  
Naujiena! Austrija – Šveicarija (Išglas, San 
Antonas) – nuo 1650 Lt 
Italija (Madona di Kampilijo, Marileva, Paso 
Tonale) – nuo 1290 Lt  
Slovakija (Žemieji Tatrai) – autobusu/savo 
transportu – nuo 320 Lt 02.06 Slidinėjimas (Milzkalnis) Latvija. 70 Lt 

+ 4,5-8 Lv už slidinejimo trasą pagal laiką. 
02.20 Rygos erotikos festivalis 70 Lt+6.5 Lv bilietas. 
02.27 Ryga -Jurmala (ekskursija +vandens parkas) 70 
Lt + 22 Eur. už 4h vandens parke.
Išvykimas iš Klaipėdos, Palangos ir Kretingos.

Sodininkų bendrijos „Minija“ nariams. 
2010 m. sausio 30 d. (šeštadienį) 10 val. 
Verslo ir technologijų kolegijos aktų salė-
je (Bijūnų g. 10) vyks visuotinis bendrijos 
susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2009 m. 
valdybos pirmininko ataskaita. 2. 2009 
m. revizijos komisijos ataskaita. 3. Sąma-
tos 2010 metams patvirtinimas. 4. Įvairūs 
klausimai. Visų bendrijos narių dalyvavi-
mas būtinas. Registracija nuo 9 val. Turėti 
asmens dokumentą.

 520402

ATSIDARĖ NAUJA KOMISO PARDUOTUVĖ 
ŠALIA „BALTICUM TV“ (Naujakiemio g. 
26), http://komisas.blogspot.com/ Tel. 
8 606 47 411, e. paštas komisiukas@
gmail.com.

 522562 nukelta į 22 p.
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DiDžiausia kalbų mokykla 
„kalba.lt“ 

RestoRanas „JuoDasis Vilkas“ 

(Statybininkų pr. 18, 
tel. 8 620 38 235, 341 271)
Darbo dienomis kompleksiniai pietus –7 Lt. 
Visą sausio mėnesį cepelinams 40%  nuolaida – tik 
6Lt, atnaujintas meniu. Karbonadai: žuvies, vištienos, 
kiaulienos su nuolaida 40% – tik 9 Lt! Išankstiniams 
banketams taikomos nuolaidos! Laura ir grupė links-
mina kiekvieną dieną! Penktadieniais ir šeštadieniais 
erotinė programa. Įėjimas nemokamas! 

„PiliGRimo limuZinai“

klubas „nesĖ RelaX“

„aPelsinas“ iR „kitoniJa Gym“

Turgaus g. 1, Klaipėda. (www.nesepb.lt, 
tel. 8700 555 55)
Durys atsidaro 22 val.
Sausio 21 d. – Įėjimas nemokamas. VISI GĖRIMAI 
– 50% PIGIAU! Nuo 20 val. – CHRISTINA AGUILE-
RA koncertas. Nuo 22 val. – diskoteka. 
Sausio 22 d. – „MP MODELS NIGHT”: SAULĖLY-
DIS. JAUNATIS. UŽTEMIMAS. VAMPYRIŠKA AIS-
TROS NAKTIS. 
Sausio 23 d. – GRAND CONCERT: SVEČIUOSE – MIA.
Sausio mėn. – 30 proc. nuolaida visiems vis-
kiams. Bilieto kaina – 25 Lt. Su „Silver“ kortele 
įėjimas – 5 Lt pigiau. 
VAIKAMS: klounai DULIDU laukia jūsų KIEVIENĄ 
ŠEŠTADIENĮ, NUO 12 VAL.

(Kepėjų g. 10, Vingio g. 8, Taikos pr. 101, 
tel. 314 338, 322 522, 345 454)
“Kviečiame sportuoti jaukiausiuose ir patogiau-
siuose miesto sporto klubuose “Apelsinas” ir 
“Kitonija Gym”!
Plačiausias veiksmingų ir azartiškų treniruočių 
pasirinkimas, aukštas aptarnavimo lygis ir is-
skirtinis dėmesys kiekvienam! 
Modernūs ir ergonomiški treniruokliai, turbo-
soliariumai, įvairios pirtys, mini baras, stalo te-
nisas, vaikų kambariai. 
Abonementai tik nuo 60 Lt!“
www.kitonija.lt,  www.apelsingym.lt

(Vingio g. 21, buvusiame „Telekomo“ pastate, 
tel. 8 610 00 917)
Ruošiame banketus, progines šventes, gedu-
lingus ir kompleksinius pietus. Visiškai atskira 
pokylių salė.
Puikus aptarnavimas. Patogus privažiavimas.

„alibi“

(www.piligrimolimuzinai.lt, 
piligrimolimuzinai@gmail.com, 
tel.+370 615 59 009)
– Švenčiate gimtadienį, vestuves, mergvakarį 
ar bernvakarį?
– Norite smagiai praleisti laiką draugų būryje?
– Reikia pasitikti ir parvežti svarbų klientą ar 
verslo partnerį iš oro uosto?
– Mūsų prabanga tviskantys limuzinai – Jūsų 
paslaugoms...

HeRkaus sPoRto klubas 

naktinis klubas „DR.WHo“

(Naujojo Sodo g. 1, tel. 8 640 44 484 
www.drwho.lt) Durys atidaromos 22.30 val.
Sausio 22 d. – Sex on the „Dr.Who“ Beach. Tro-
pikų dekoracijos, įvaizdžio metamorfozės ir ryš-
kus šou: „Gelbėtojų šou“ striptizas ir papildoma 
programa, bikini merginos, „topless“ šokėjos, 
„Flaxen Beats“ bei perkusijos ritmai! „Sex on 
the Beach“ kokteiliai – tik 7 Lt. 
Sausio 23 d. – šeštadieninis DJ Driule XL benefisas. 
„Tequila“ iki 2 val. po 4 Lt. Bilietų kaina: 15 Lt, su 
klubo lojalumo kortelėmis – nemokamai. 

www.sokiustilius.lt, 
tel. 8 615 33 921,
H.Manto g. 31
PIRMOJI ŠOKIŲ PAMOKA – NEMOKAMA!
Pramoginiai, Latino ir Solo šokiai suaugusiems; 
Solo šokių pamokos ryte;
Šokiai vaikams (3-10m.);
Individualios šokių pamokos; 
Šokiai Jaunavedžiams; 
Salės nuoma vaikų gimtadieniams; 
Šokių vakarai visiems šokantiems klaipėdiečiams. 
Mes dirbame tam, kad pildytųsi Jūsų svajonės! 

Šokių iR laisValaikio  
CentRas „RueDa“

Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, tel. 8 675 48 584; 
8 611 22 005, el.p. info@klaipedagym.lt, 
www.klaipedagym.lt
Perkate vieną rytinį arba dieninį abonementą į 
treniruoklių salę – antrą gaunate už 1 Lt!
Nauji, modernūs TECNOGYM treniruokliai, erdvios 
treniruoklių ir aerobikos salės, dvi garo pirtys
NAUJIENA! Disco bike aerobika (profesionalūs 
stacionarūs dviračiai vyrams ir moterims), tur-
bo soliariumas, mini baras sportuojantiems, 
nemokama automobilių aikštelė.

sPoRto klubas „klaiPĖDa Gym“

Žvejų g. 4, Klaipėda. Tel. 403 040.
www.memelis.lt
Ar žinai, kad mes vieninteliai Klaipėdoje verda-
me naminį alų?
KETVIRTADIENĮ – NEREALIOS KAINOS  STUDEN-
TAMS! Ieškok www.memelis.lt
ŠĮ PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ – kviečiame  į 
KARAOKE vakarėlį! Pradžia nuo 22 val.
PULAS ir SMIGINIS – perki bare – žaidi nemo-
kamai! Kviečiame nuo 19 val.
Įėjimas – nemokamas.
Verdame Miežinį, Juodą, Karamelinį ir Kvie-
tinį alų!

alaus DaRykla-RestoRanas 
„memelis“

klubai

restoranai

sportas, sveikata

šokiai

limuzinų nuoma

RestoRanas „inkaRas“

(Taikos pr. 4A, Klaipėda, tel. 8 614 81 441)
Darbo dienomis greiti ir skanūs pietūs. Kasdien skirtin-
gas meniu. Ruošiame banketus, progines šventes, ge-
dulingus ir metinių pietus. Atskira salė pokyliams.

Prekybos ir verslo centras „Herkaus galerija“
H. Manto g. 22, Klaipeda. Tel. (8 46) 24 66 88
www.herkausklubas.lt 
Herkaus sporto klubas maloniai kviečia visus 
šiais metais pradėti sportuoti drauge!
Puiki galimybė pradėti ruoštis vasarai ir įsigyti 
abonementus! Žiemos išpardavimo metu tai-
komos nuolaidos net iki 30%. 
Jums padės patyrę ir kvalifikuoti treneriai, klu-
be raste modernius treniruoklius, šiuolaikinę 
aplinką ir puikų aptarnavimą!
Nuolaidos klanetikos, Pilates ir aerobikos abo-
nementams! Visi kviečiami į šokių pamokas su-
augusiems ir vaikams!
Pasiek tikslą su Herkaus sporto klubu!

Golfo klubas  
„national Golf ResoRt“ 

Stančių km, Kretingalės seniūnija, Klaipėdos ra-
jonas www.nationalgolf.lt tel. +370 46 420000, 
+370 655 91865
� Furšetai. � Vestuvės/šventiniai pokyliai. 
�Konferencijų salė. �Apgyvendinimas.

DžiaZo klubas „kuRPiai“

(Kurpių 1a., Klaipėda. 
Informacija tel. 410 555, 
410 333 arba www.jazz.lt)
Pasiūlymas „Kurpių“ svečiams! Kiekvieną darbo 
dieną kompleksiniai pietūs tik 5Lt.
Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 20 val. VEI-
KIA DŽIAZO PIANO BARAS. Pianistai: Saulius 
Šiaučiulis ir Ričardas Dubinskas.
Sausio 18 d. 21.30 val. – gyvos muzikos vaka-
ras su pianistu M.Liutiku, saksofonistu L.Urbiku 
ir vokaliste K.Jatautaite.
Sausio 19 d. 21.30 val. – grupė „Maestro“ .
Sausio 20 d. 21.30 val. – grupė „Old City“ .
Sausio 21 d. 21.30 val. – grupė „The Gun“.
Sausio 22 d. 22 val. – grupė „Tabasco“.
Kiekvieną savaitgalį DJ  pristato vakarėlį nuo 
POPJazz iki  geros Rook muzikos. Pradžia 01 val. 
Šėlsmas iki 04 val. ryto!

sVeČių namai „aismaRĖs”

(Tilžės g. 9, Klaipėda, 
tel. 42 01 95, 8 617 77 399, 
www.aismares.lt)
Konferencijų salė (iki 80 žmonių). Pokylių salė, 
užsakomieji banketai, furšetai, vestuvės, įmo-
nių šventės.
Pirčių kompleksas su šildomu baseinu. Vienviečiai 
ir dviviečiai kambariai. Uždaras kiemas.
Eurolygos krepšinio varžybų transliacijos.
Dienos pietūs – iki 9 Lt (ir išsinešimui) kavinėje 
„Vilius Karalius”.

klaipeda@ames.lt, www.ames.lt arba 
tel. 412 312, mob. (8 689) 06 486. 
Kviečiame mokytis anglų, vokiečių, ispanų, lie-
tuvių, rusų kalbų. Siūlome bendrinės ir specia-
lizuotos kalbos kursus miesto grupėse bei įmo-
nėse. Ruošiame IELTS ir brandos egzaminams. 
Vaikams įvairių lygių užsiėmimai patogiu metu. 
Individualūs pasiūlymai organizacijoms.

kursai
ameRiCan enGlisH sCHool

JoGos iR meDitaCiJos namai  
„Pažinimas“

(Baltijos pr. 14–102. Tel. 8 600 29 009, 
el.paštas jogasavespazinimas@gmail.com)
Kviečiame kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį 18.45 val. į Šivanandos jogos kur-
sus pradedantiesiems. Nuomojame patalpas 
dvasinio ugdymo užsiėmimams.

(Senamiestis, Teatro a., Sukilėlių g. 10.) 
Nuo 11.00 iki 24.00 kasdien.
Namų aplinka. Rūšinis visų Italijos regionų 
vynas,vardiniai kumpiai, sūriai, konservuotos 
daržovės. Degustavimui ir išsinešimui. Video ke-
tvirtadieniai ir muzikiniai penktadieniai.

italiJos Vyno  
kultūRos namai 

Rūtų g. 13 (prie PC‚ „Vėtrungė“) nuo 9 iki 18 
val. Tel. 8 677 40 666
Liepų g. 54b nuo 7 iki 18 val. 
Tel. 347 112, 8 614 05 566
Mažmeninė – didmeninė prekyba skintomis ir 
vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos 
tiesiai iš Olandijos du kartus per savaitę. Pas mus 
platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 
1,70 Lt, rožės nuo 1 Lt iki 4 Lt. 
Perkant gėles pakuotėmis – taikomos nuolaidos.

gėlės
klaiPĖDos GĖlĖs

RestoRanas „liVoniJa“

(Išvažiuodami iš miesto Liepų g. kertame Pa-
langos plentą, toliau Bajorų kryptimi 6 km, 
www.radailiudvaras.lt, tel.: 8 652 55 666;  
8 699 83 199)
Priimami užsakymai vestuvėms, banketams.

kaVinĖ – VieŠbutis – PiRtys  
„RaDailių DVaRas“ 

Šokių stuDiJa „sVaJonĖ“

(Tel. 8 618 78 040, 8 685 85 340, www.lev.lt.)
Joga – tai ne tik asanos, pranajama ir medita-
cija. Ji padeda tobulinti kūną, nuramina emo-
cijas, mintis.
Joga moko pajausti kiekvieną gyvenimo aki-
mirką, mylėti pasaulį tokį, koks jis yra. Sukūrus 
vidinę ramybę, išorinė atsiras savaime. Leiskite, 
kad tai taptų jūsų gyvenimo būdu. Sausio 25 d. 
renkama nauja suaugusiųjų grupė. Trečiadieniais 
vyksta vaikų užsiėmimai.

ResPublikinĖ JoGos mokykla

(www.sokiustudija.lt, tel. 8 698 15 711. Liepų g. 48b)
Poriniai laisvalaikio šokiai suaugusiems. 
Soliniai Lotynų Amerikos šokiai damoms ir mer-
ginoms.
NAUJIENOS: individualios šokių pamokos pagal 
kliento pageidavimą, šokių pamokos poroje su 
profesionaliais šokėjais, populiarūs linijiniai šo-
kiai, šokių vakarai su pamokymais visiems šo-
kantiems klaipėdiečiams.
Pirmoji šokių pamoka – nemokama!

(Informacija tel.8 690 58 970, 
el. p. info@delingo.lt arba www.delingo.lt) 
Klaipėdos šokių studija „Delingo“ kviečia visus 
norinčius į solo ir porinius latino, hip-hop’o, go-
go show dance, strip-aerobika, pilvo šokius, šiuo-
laikinius šokius 5-11 metų amžiaus vaikų grupes. 
Užsiėmimų kaina nuo 50 Lt.

klaiPĖDos Šokių stuDiJa 
„DelinGo“ 

(www.ledigym.com,
Taikos pr. 24, įėjimas iš Projektavimo institu-
to kiemo pusės 
(846) 246 636, 867 024 965)
20% NUOLAIDA VISŲ TIPŲ KLUBO ABONEMEN-
TAMS! Aerobika, kūno dizainas, kardio dance, 
kalanetika, joga, pilates.
ATEINANČIAIS METAIS SPORTUOKIME KARTU! 
Jeigu Jūs sugalvojote pakeisti sporto klubą, tai 
atneškite seną abonementą (2009-jų metų) iš 
kito sporto klubo ir mūsų klube mėnesinį ar 12 
kartų abonementą gausite su 50% nuolaida.

leDi Gym

Kalbų kursai vaikams, paaugliams, abiturientams ir su-
augusiems. IELTS egzamino paruošiamieji kursai. 
Korepetavimo paslaugos tik 12,50 Lt/akad. val. 
Šnekamosios kalbos kursas su dėstytoju iš Anglijos. 
Nemokamos konsultacijos dėl studijų užsienyje. 
Skambinkite dabar  tel. 8 (46) 310 000, 8 620 
22012, klaipeda@kalba.lt, www.kalba.lt

(Taikos pr. 119, Klaipėda (Žardė), 
tel. 8 618 88 666)
50 cm skersmens pica – 25 Lt
32 cm skersmens pica – 12 Lt
Pristatome picas ir kitą maistą į namus!
Pristatymas – tik 4 Lt.
Dirbame: I–VII – 11 – 24 val.
Priimami užsakymai banketams.
BOULINGAS, VAIKŲ ŽAIDIMŲ STALAS.

GeDimino PiCa

KARAOKE TURNYRAI kiekvieną penktadienį ir 
šeštadienį nuo 21.00 iki 2.00. 
Šią savaitę viskis William Grant‘s tik 5,99 Lt
Darbo dienomis nuo 11.30 iki 14.00 val. vis nauji 
DIENOS PIETŪS – tik 7,99 Lt. 
Šviežiai spaustos sultys – tik 1 Lt. 
TEL. 8 46 228 822

Naujojo Sodo g. 1
Nemokama požeminė 
automobilų stovėjimo 
aikštelė

RestoRanas „ViValaVita“

KASDIEN nuo 12 iki 17 val. 50% nuolaida vi-
sam maistui!
TEL. 8 46 404 372

RestoRanas „Xii“

Restorane viešbučio XII-ame aukšte 
kasdien grill kepsnys tik 9,99 Lt, 
pietaujantiems kava tik 2 Lt. 
Dirbame nuo 12 val. Tel. 846 404 372

Boulingas nuo 10 Lt/val.
Biliardas (pulas) nuo 5 Lt/val.
Švenčiantiems gimtadienį 50% nuolaida bou-
lingui ir biliardui
Sekmadienis – šeimos diena 
Kiekvieną pirmadienį – megėjų turnyrai
Kiekvieną antradienį – profesionalų turnyrai
Trečiadienis – studentų diena
Keikvieną ketvirtadienį – komandiniai tur-
nyrai
Dirbame kasdien nuo 15 iki 3 val. ryto.
TEL. 8 46 229 999

boulinGas – sPoRto baRas 
„Honolulu“

„klaipėdos“ pramogos
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TV programa

Klaipėdos dramos TeaTras
Bilietai parduodami Klaipėdos dramos teatro 
bilietų kasoje (Teatro g. 2) kasdien, išskyrus 
pirmadienį, nuo 10 iki 14 val. ir nuo 16 iki 18 
val. Tel. 314 453, www.kldteatras.lt.
Žvejų rūmų teatro salė (Taikos pr. 70)
Sausio 23 d. 18 val. – Žemaitė. „Trys mylimos“. 
Rež. K.Macijauskas. Bilieto kaina 25 Lt. 
Sausio 28 d. 18 val. – M.Gavranas. „Viskas 
apie moteris“. Rež. D.Tamulevičiūtė. Bilieto 
kaina 25 Lt.
Dėmesio! Spektaklio rodymo dieną bilietai par-
duodami Žvejų rūmuose nuo 16 val. 

(Danės g. 19)
Festivalis „Daugiau šviesos su operete“
Sausio 22 d. 18.30 val. – J.Bock. „Smuikininkas 
ant stogo“. 2 veiksmų miuziklas.
Sausio 23 d. 18.30 val. – E.Kalman. „Čardašo 
karalienė“. 3 veiksmų operetė.
Sausio 24 d. 15 val. – A.Spadavecchia. „Pelenė“. 
2 veiksmų muzikinė pasaka-žaidimas vaikams.

Klaipėdos ŽVejų KulTūros rūmai
(Taikos pr. 70)
Sausio 22 d. 18 val. didžiojoje salėje – Vilniaus 
mažasis teatras. Premjera! T.Letts komedija 
„Vestonai“. Bilieto kaina 40–60 Lt. Bilietų pla-
tintojas Bilietai LT.
Sausio 24 d. 12 val. teatro salėje – Jaunimo 
teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Bura-
tino nuotykiai“. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų pla-
tintojas „Tiketa“.
Sausio 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – J.Vasiljevos 
(Rusija) spektaklis-benefisas „Aš buvau laimin-
ga“. Bilieto kaina 60–120 Lt. Bilietų platinto-
jas Bilietai LT.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų kasose ir visose 
bilietų platintojų kasose. Darbo dienomis 11–14, 
16–19 val., šeštadieniais ir švenčių dienomis 2 
val. iki renginio pradžios, sekmadieniais 10–13 
val. ir 2 val. iki renginio pradžios. 

KoncerTų salė
(Šaulių g. 36, tel. 410 566, 
www.koncertusale.lt)
Bilietus galima įsigyti Klaipėdos koncertų salės 
kasoje (Šaulių g.36, tel. 410 566) antradieniais-
penktadieniais 11–18 val., šeštadieniais 11–15 
val., arba Bilietai.lt.
Sausio 22 d. 18 val. – JAUNI–JAUNIEMS. „Sida-
bro balsai ir vario dūdos“. Klaipėdos Vydūno 
vid. mokyklos jaunių choras. Vadovas ir dirigen-
tas A.Girdzijauskas, chormeisterės I.Bertulienė, 
D.Lukoševičienė. Vaikų ir jaunimo pučiamųjų or-
kestras „Jovaras“, meno vadovas ir dirigentas 
U.Vaiginis. Bilietai 15 Lt. Nuolaidos galioja.
Sausio 27 d. 18 val. – JAUNI–JAUNIEMS. LT 
PROJEKTAS. „Nelieskite mėlyno gaublio“. Klai-
pėdos E.Balsio menų gimnazijos choras, vad. 
Z.Kariniauskienė. Klaipėdos E.Balsio menų gim-
nazijos styginių orkestras, vad. T.Ambrozaitis. 
Solistai: I.Aksionov (diskantas), L.Jonutytė (me-
cosopranas), V.Prudnikovas (bosas). Dirigentai 
T.Ambrozaitis, D.Povilionis. Bilietai 15, 20 Lt. 
Nuolaidos galioja.

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 
11. Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Zero 2“ – išankstinis seansas sausio 20 d. 21 
val. „Dėžė“ – 14, 16.30, 19, 21.30 val. „Tai sudė-
tinga“ – 11, 11.30, 16, 18.30, 21.15 val. „Nindzė 
žudikas“ – 12.45, 15, 17.30, 19.45, 22 val. „In-
formatorius!“ – 10.45, 13 val. „Aušros kariai“ – 
15.15, 20.15, 22.15 val. „Daktaro Parnaso fantaza-
riumas“ – 11.30, 17.50 val. „Šerlokas Holmsas“ 
– 14.15, 19.15, 21.55 val. „Juodasis žaibas“ – 12, 
17 val. „Alvinas ir burundukai 2“ – 11.45, 13.45, 
15.45 val. „Įsikūnijimas“ – sausio 18, 19, 21 d. 
17.45, 21 val., sausio 20 d. 17.45 val.

„jūraTė ir KasTyTis“
(Taikos pr. 105, 342 857, 8 698 24 422)
„Sniego šunys“ – sausio 22 d. 16 val., sausio 
23 d. 14 val. „Ketverios Kalėdos“ – sausio 24 
d. 16 val. Režisieriaus F.Ozono filmų retrospek-
tyva: „Kriminaliniai meilužiai“ – sausio 22 d. 
18 val., sausio 23 d. 16 val. „Lašai ant įkaitusio 
akmens“ – sausio 23 d. 18 val.

Kinas
Kino cenTras „cinamon“

TeaTras

Klaipėdos ValsTybinis 
muziKinis TeaTras

ĮVairūs
Kaminkrėčio paslaugos. Kaminus valome 
senu geru būdu: iš viršaus. Įrangą ir kopė-
čias atsivežame. Kaina tik 190 Lt. Tel. 8 686 
96 987, www.eziukai.lt.
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atkelta iš 20 p. buveinė – S.Nėries g. 3, LT – 92231 Klaipė-
da; 2.3. kodas-191340088; 2.4. registras 
– Valstybės įmonė Registrų centras. 3. Re-
organizuojama viešoji įstaiga Klaipėdos tu-
berkuliozės ligoninė, kuri po reorganizacijos 
pasibaigia kaip juridinis asmuo, jungimo 
būdu prijungiama prie viešosios įstaigos 
Klaipėdos apskrities ligoninės, kuri, kaip 
juridinis asmuo po reorganizavimo tęs vei-
klą, filialo teisėmis. 4.Reorganizuojamos 
viešosios įstaigos Klaipėdos tuberkuliozės 
ligoninės turtas, teisės ir pareigos perduo-
damos reorganizavime dalyvaujančiai ir po 
reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai 
įstaigai Klaipėdos apskrities ligoninei. 5. 
Reorganizuojama viešoji Klaipėdos tuber-
kuliozės ligoninė baigia veiklą kaip juridinis 
asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių 
asmenų registro dienos (ne vėliau kaip 
2010 m. birželio 18 d.). 6. Su reorganiza-
vimo sąlygomis, po reorganizavimo veik-
siančių viešųjų įstaigų įstatų bei nuostatų 
projektais ir reorganizavime dalyvaujančių 
viešųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių 
metų metinėmis finansinėmis atskaitomy-
bėmis galima susipažinti VšĮ Klaipėdos tu-
berkuliozės ligoninės administracijoje nuo 
2010 m. sausio 18 d. darbo dienomis nuo 
8 iki 16.30 val.

522807

2009 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskri-
ties viršininko įsakymu Nr.4-7886-(1.3) „Dėl 
viešųjų įstaigų Klaipėdos apskrities ligo-
ninės ir Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės 
reorganizavimo sąlygų sudarymo“ regla-
mentuojamos viešosios įstaigos Klaipėdos 
tuberkuliozės ligoninės reorganizavimo 
prijungimo būdu prie Klaipėdos apskrities 
ligoninės sąlygos : 1.Reorganizuojamos vie-
šosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo 
po reorganizavimo baigs veiklą duomenys: 
1.1. pavadinimas – viešoji įstaiga Klaipė-
dos tuberkuliozės ligoninė; 1.2. buveinė – 
P.Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda; 1.3. ko-
das-190468416; 1.4. registras – valstybės 
įmonė Registrų centras. 2.Reorganizavime 
dalyvaujančios viešosios įstaigos, kuri kaip 
juridinis asmuo po reorganizavimo tęs vei-
klą duomenys: 2.1. pavadinimas – viešoji 
įstaiga Klaipėdos apskrities ligoninė; 2.2. 

lėlių TeaTras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Sausio 24 d. 12 val. – teatralizuota programa 
vaikams „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną”. 
Tema – vonios šou. Rež. R.Bunikytė.

eTnoKulTūros cenTras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos 
kalendorinių švenčių tradicijų klausimais. Etno-
logė V.Jankūnaitė. Tel. 310 022.
Kiekvieną ketvirtadienį 10–12 val. – konsulta-
cijos tautinio kostiumo klausimais. Dailininkė 
E.Matulionytė. Tel. 310 022.

Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centras

Sausio 22 d. atidaroma fotografijų paroda „Ar-
chyvas“. Veiks iki vasario 20 d. 
Sausio 29 d.  – koncertas „Akustinės  
spalvos“.

KU Menų fakulteto 
koncertų salė

Sausio 22 d. 18 val. – KC Žvejų rūmai mišraus 
choro „Klaipėda“ vakaras-koncertas, skirtas il-
gametės choro chormeisterės Genovaitės Mai-
ronienės atminimui. Nemokamai.

LDM Prano Domšaičio galerija

(Liepų g. 33)
Iki sausio 31 d. „Spalvų ir fantazijos ritmu“: 
Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros 
ir estetinio lavinimo centro vaikų ir jaunimo 
darbai iš ciklo „Margaspalvis kūrybos me-
dis“. Paroda skirta centro 20-ies metų sukak-
čiai paminėti. 
Sekmadieniais 15 val. vaikai su tėveliais ar se-
neliais kviečiami į popietes muziejuje. Sausio 
mėnesio tema – „Pūga“.

Klaipėdos KulTūrų 
KomuniKacijų cenTras

ldm  prano domšaičio
galerija

Ku menų faKulTeTo 
KoncerTų salė

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Mak leo do duk te rys“ (k). 
10.05  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (4) (k). 
11.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Tie sio gi nė 

Lie tu vos ra di jo lai da. 
12.00  Bė dų tur gus (k). 
13.00  Duo kim ga ro! (k). 
14.30  Sti lius (k). 
15.00  Kul tū rų kryž ke lė. Trem bi ta. 
15.15  „Gy vū nų gel bė to jai“ (5). 
15.45  „Fli pe ris“. 
16.15  „Mak leo do duk te rys“. 
17.15  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (5). 
18.15  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.37  Spor tas. Orai. 
18.45  „Se nis“ (N-7). 
19.55  Idė jų me tas. 
20.25  Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
21.09  Spor tas. Orai. 
21.20  „Sa vai tės at gar siai“. Per pert rau ką – 
22.04  Lo te ri ja „Per las“. 
22.30  Va ka ro ži nios. Spor tas. Orai. 
22.45  „Din gę. Praei tis, da bar tis ir atei tis“ 

(N-7). 

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Di dy sis fil mu kų šou“. 
7.30  „Be nas Te nas“ (4) (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  „Lau ki nu kė“. 
9.55  FTB (Fak tų ty ri mo biu ras) (N-7) (k). 
10.25  Veiks mo f. „Mil ži nas Hal kas“ (JAV, 

2003 m.) (N-7) (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Nau jie ji Ro bi no Hu do nuo ty kiai“. 
14.05  Vai kų „War ner Bros.“ „Be nas Te nas“ 

(5). 
14.35  „Meilės spar nai“. 
15.35  „Ma no nuo dė mė“. 
16.35  „Li ki mo ke rai“. 
17.35  „Šir džių ėdi kės“ (N-7). 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  Nuo... Iki... 
20.30  Nau ja ver si ja (N-7). 
21.00  Op lia! (N-7). 
21.30  Dvi ra čio šou. 
22.00  Ži nios. Vers las. Kri mi na lai. 
22.34  Spor tas. Orai. 
22.40  Ko me di ja „Prak ti nė ma gi ja“ (JAV, 

1998 m.) (N-7). 
0.50  „Ozas“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 

6.40 Te le par duo tu vė. 
6.55  „Ava ta ras“ (6) (k). 
7.25  „Simp so nai“ (k). 
7.55  „Zo ro. Špa ga ir ro žė“ (N-7). 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  „Ne my li mi“ (N-7). 
11.05  Fan tas ti nė ko me di ja „Pa aug lys 

Faus tas“ (JAV, Ka na da, 2002 m.) 
(N-7) (k). 

13.05  „H
2
O“. 

13.35  „Ra ga no sio mo kyk la“ (6). 
14.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
14.35  „Ava ta ras“ (7). 
15.05  „Simpso nai“. 
15.35  „Varg šė mi li jo nie rė“. 
16.35  „Sve ti mas vei das“. 
17.40  „Nai sių va sa ra“ (N-7). 
18.25  Su si ti ki me vir tu vė je. 
18.45  TV3 ži nios, kri mi na lai. 
19.00  TV3 spor tas. Orai. 
19.10  „Am ži ni jaus mai“ (9) (N-7). 
19.40  Be gri mo (N-7). 
20.30  Gy ve ni mas yra gra žus (N-7). 
21.10  „Mo te rys me luo ja ge riau“ (N-7). 
21.45  TV3 va ka ro ži nios. 
21.50  TV3 spor tas. Orai. 
21.58  „Lo to 6“. Lo te ri ja. 
22.00  „Nu si vy lu sios na mų šei mi nin kės“ 

(N-7). 
23.00  „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
0.00  „An dže los akys“ (N-14). 
0.50  „Apaš ta las“ (7) (N-14). 
1.50  „Sexi ty.lt TV“ (S). 

6.50  Te le vit ri na. 
7.10  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“ 

(k). 
7.40  Mu zi ki nė po pie tė (k). 
8.05  „Prin ce sė Ša che re za da“ (k). 
8.30  Tau ro ra gas (k). 
9.00  Šeš ta die nio ry tas (k). 
10.00  „Men tai. Žmog žu dys čių sky rius III“ 

(N-7) (k). 
11.10  Ro man ti nė dra ma „Va sa ra 

Nor sun do je“ (Vo kie ti ja, 2008 m.) 
(N-7) (k). 

13.00  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“. Sen sa ci jų 
do ku men ti ka (N-7) (k). 

14.00  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“. 
14.30  Mu zi ki nė po pie tė. 
15.00  „Gel bė to jai – 112“ (N-7). 
15.35  „Prin ce sė Ša che re za da“. 
16.05  „Ekst ra sen sų mū šis“ (N-7). 
17.10  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“. Sen sacijų 

do ku men ti ka (N-7). 
18.10  „Juo kin giau si žmo nės ir gy vū nai“. 
18.45  „Men tai. Žmog žu dys čių sky rius III“ 

(N-7). 
20.00  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
20.20  Spor tas. Orai. 
20.25  „Są moks lo teo ri ja“. Tie sio gi nė 

dis ku si jų lai da. 
21.30  Ge ras fil mas. Veiks mo trileris „Gi lus 

suk rė ti mas“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 
23.20  Da ka ras 2010. 
23.50  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
0.10  Spor tas. Orai. 
0.20  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
1.20–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.30  Pul sas. 
15.00  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 
16.10  Po pie tė su Al gi man tu Če kuo liu. 
16.35  Sa vai tė. 
17.00  Tarp Ry tų ir Va ka rų. 
18.00  Gam tos pat ru liai. 
18.30  De tek ty vo kla si ka. „Mis Marpl. Ru giai 

ki še nė je“ (D.Bri ta ni ja, 2007 m.) 
(N-7). 

20.10  (K)laide lė. 
20.15  Te le bim-bam. 
20.45  Svei ki ni mų kon cer tas. 
22.00  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
22.38  Spor tas. Orai. 
22.50  Pa sau lio pa no ra ma. 
23.20  LKS aukso fondas. Vaid. f. „Amžinoji 

šviesa“ (1987 m.). 
23.45  Lai ko ženk lai. Dvi nep rik lau so my bės.  

1927 ir 1997 m. 

9.45, 14.30 Te le par duo tu vė. 
10.00, 16.00 „Iš li ki mas“ (N-7) (k). 
11.00, 17.00 „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
12.00, 18.00 „X mu tan tai“ (N-7). 
13.00  Fan tas ti nis s. „7 die nos“ (1) (JAV, 

1998 m.) (N-7) (k). 
14.00, 20.00 „Simp so nai“ (N-7). 
15.00, 0.20 „De tek ty vas Mon kas“. 
19.00  „7 die nos“ (2) (N-7). 
21.00  „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
22.00  Siau bo tri le ris „Nas rai 3“  

(JAV, 1983 m.) (N-14). 
23.50  „Pie tų par kas“ (N-14). 
1.10  „Te le jazz“ (N-14). 

8.00, 15.30 „XX a. slap tie ji ar chy vai. 
Mi li jar dai Tė vy nei ir... sau“ (k). 

9.00  „Ka ti no Fe lik so pa sa kė lės“. 
9.25, 17.00 „Su per mer gai tės“. 
9.50  „Monst rų klu bas II“. 
10.15  „Šau nio jo pen ke tu ko nuo ty kiai“. 
10.40  „Jū rei vio Po pa jaus nuo ty kiai“. 
11.05  „Ka ti nas ir ka na rė lė“ (3). 
11.30  „Ra ga nai tė Sab ri na“. 
11.55  „Nep ri lygs ta mie ji“ (6) (k). 
13.00, 19.00, 23.30 „Jos var das Ni ki ta“. 
14.00  Te le par duo tu vė. 
14.30, 20.00, 0.30 „Ka ras na muo se“ (k). 
16.30  „Me gas, XL ro bo tas“. 
17.25  „Drau gai IX“ (N-7). 
18.00  „Nep ri lygs ta mie ji“ (7). 
18.57  Žo dis – ne žvirb lis. 
21.00  Ko me di ja „Ma no milži nas“  

(JAV, 1998 m.). 
23.00  „Ki tas!“ (N-14). 

6.54  TV par duo tu vė. 
7.10  24/7. Sa vai tės ak tua li jų ana li zė ir 

ko men ta rai (k). 
8.15  „Pa sau lio di džiau sie ji“. „Oro uos tai“ (k). 
9.15  „Nuo ty kių pla ne ta“. „Pa dan gių 

Vieš pats“ (k). 
10.20  „Te le ta biai“ (k). 
10.50  Kas tu toks? (k). 
11.30  Na ša Ra ša (k). 
12.00  Su per L.T. (N-7) (k). 
12.45  Penk to ji pa va ra (k). 
13.10  Te ri to ri ja (k). 
14.00  Ku li na ri nių ke lio nių lai da „Sko nio 

rei ka las“ (k). 
14.50  Kas tu toks? (k). 
15.30  „Te le ta biai“. 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ži nios. Orai. 

16.05  „Šir džiai neį sa ky si“. 
17.05  „Mak gai ve ris“. 
18.20  Pa do va nok nau jas spal vas. 
18.25  Na ša Ra ša. 
19.30  Lie tu va tie sio giai. 
20.00  Ži nios. Orai.
20.10  Kas tu toks? 
20.55  Pa do va nok nau jas spal vas. 
21.00, 0.05 Re por te ris. Orai. 
21.55  Na ša Ra ša. 
22.25  „Ty los zo na“. 
23.25  Kas tu toks? 
1.00  Lie tu va tie sio giai. 

8.45  Ieš ko ki me ge riau sio! 
9.00  „Gy vū nų pa sau lis su Ja ro du Mil le riu“. 
9.30  „Ekst re ma lio ji ku li na ri ja“. 
10.00  „Se ra nų šei my nė lė“. 
11.00  Nuo ty kių dra ma „Bal ta sis šk va las“ 

(JAV, 1996 m.). 
13.15  Ko me di ja „Va ka rie nė su vir ši nin ku“  

(Pran cū zi ja, 2007 m.). 
14.45  Ko miš ka me lod ra ma „Pa sik ly dę 

ver ti me“ (JAV, Ja po ni ja, 2003 m.) 
(N-7). 

16.35  Dra ma „Vi sas gy ve ni mas prieš akis“ 
(JAV, 2007 m.) (N-7). 

18.15  „Ekst re ma lio ji ku li na ri ja“. 
18.45  „Pa sau li nė sunk ve ži mių eks pe di ci ja“. 
19.45  Ieš ko ki me ge riau sio! 
20.00  „Bal ti cum TV“ ži nios. 
20.15  Rei das. 
20.45  Ki no aka de mi ja. „Mer gi na su 

per lo aus ka ru“ (D.Bri ta ni ja, 
Liuk sem bur gas, 2003 m.). 

22.30  „Bal ti cum TV“ ži nios. 
22.45  „Pa sau li nė sunk ve ži mių eks pe di ci ja“. 

7.00  Ro man ti nė ko me di ja „Ves tu vės“. 
9.00 Ro man ti nė dra ma „Ir ko dėl gi aš 

su si tuo kiau?“ (JAV, 2007 m.). 
11.00  Ro man ti nė ko me di ja  

„Leng va bū dė mar ti“  
(D.Bri ta ni ja, Ka na da, 2008 m.). 

13.00  Veiks mo nuo ty kių ko me di ja  
„Ap link pa sau lį per 80 die nų“. 

15.00  Dok. nuo ty kių f. „Šiau rės pa sa ka“ 
(JAV, 2007 m.). 

17.00  Me lod ra ma „Pas ku ti nis bu či nys“ 
(JAV, 2006 m.). 

19.00  Dra ma „Van duo“. 
21.00  Ko me di ja „Bri sas ant ban gos“ 

(Pran cū zi ja, 2005 m.). 
23.00  Dra ma „45-as ka lib ras“ (JAV, 2006 

m.). 
1.00 Kri mi na li nė ko me di ja „Ap vog ti va gį“ 

(JAV, 2007 m.). 

6.00  La bas ry tas. 
9.00  Ma la cho vas +. 
10.00  Ma dos nuosp ren dis. 
11.00, 14.00 Nau jie nos. 
11.35  Kont ro li nis pir ki mas. 
12.05  Su si tuo ki me! 
13.00  Ki tos nau jie nos. 
13.25  „Mie ga ma sis ra jo nas“. 
14.15  Sup ras ti. At leis ti. 
14.55  Po kal bių šou „Te gul kal ba“. 
15.40  „Su ža dė tu vių žie das“. 
16.25  „Mon tek ris tas“. 
17.15  Fe de ra li nis tei sėjas. 
18.10  De tek ty vai. 
18.40, 23.45 „Mo kyk la“. 
19.15  Lauk ma nęs. 
20.00  Lai kas. Lie tu vos „Lai kas“. 
20.55  „Ir vis gi aš my liu...“ 
21.55  Žmog žu dys tė su gri fu „Slap tai“. 
22.55  „Nuovada“. 
0.15  Komedija „Bar cha no vas ir jo as mens 

sar gy bi nis“. 
2.10  Mu zi ka. 

3.00  Ro man ti nė ko me di ja  
„To kie jau tie vy rai!“ 

5.00  Ko miška dra ma „Ka za no va“. 
7.00  Dra ma „Iš ban dy mas“. 
9.00  Fan tas ti nė ko me di ja „Už bur to ji Ela“. 
11.00  Ro man ti nė ko me di ja  

„Tik drau gai“. 
13.00  Ko miš ka dra ma „19“. 
15.00  Dra ma ti nis tri le ris „Tik ro ji šiau rė“. 
17.00  Ro man ti nė ko me di ja „Pa šok si me?“ 
19.00  Ko miš kas miu zik las  

„Šiuo lai ki nė mei lė“. 
21.00  Ro man ti nė ko me di ja  

„To kie jau tie vy rai!“ 
23.00  Dra ma „Si tua ci ja“. 
1.00  Fan tas ti nis tri le ris „Vi di nis aš“. 
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pramogos
pirmadienis, sausio 18, 2010

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą 
įsteigė „Pegaso“ knygynas. Šios savaitės 
prizas – knyga „Vandens metodas“.

kryžiažodis

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penkta-
dienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir lai-
mėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus iš-
rinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. 
Teisingus atsakymus galima pateikti iki penkta-
dienio 18 val.:

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę 
rašykite: DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKY-
MAS. Pvz: DIENA KL KLAIPEDA (žinutės kaina – 1 Lt).  
2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į 
„Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. 
Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, sausio 19 d.

Johnas Irvingas (g. 1942 m.) – JAV rašyto-
jas, lietuvių skaitytojams gerai pažįsta-
mas kaip romanų „Pasaulis pagal Garpą“, 
„Sidro namų taisyklės“, „Malda už Ove-
ną Minį“, „Ketvirtoji ranka“, „Našlė viene-
riems metams“, „Kol tave rasiu“, „Naujojo 
Hampšyro“ viešbutis“ ir kt. autorius. „Van-
dens metodas“ (1972 m.) yra antroji rašy-
tojo knyga, sukurta jam esant dvidešimt 
devynerių. 
Romane pasakojami Fredo Tramperio, 
amžino studento, artėjančio prie trisde-
šimtmečio ir stovinčio ties antrosios san-
tuokos slenksčiu, vargai ir nuotykiai. Fre-
dą Tramperį kamuoja šlapimtakio sutri-
kimas. Iš šelmio gydytojo pasiūlytų gy-
dymo būdų jis pasirenka trečiąjį – van-
dens – metodą, reikalaujantį paprasčiau-
siai gerti kuo daugiau vandens prieš ir po 
lytinių santykių, kad iš ligos pažeisto šla-
pimtakio išsiplautų bakterijos...
„Vandens metodas“ – tai savotiška išpa-
žintis, kurioje Fredas dėsto tragikomiš-
kas savo gyvenimo ir meilės peripetijas. 
Jis pasakoja apie vaikystę Naujojoje An-
glijoje, nuotykius studijuojant užsienyje – 
Austrijoje, doktorantūrą Ajovoje, „dabar-
tį“ – aštuntojo dešimtmečio pradžios Niu-
jorką, mėginimus atsiriboti nuo savo pa-
augliškos patirties. Ir, žinoma, kalba apie 
komplikuotus santykius su moterimis...
„Vandens metodas“ – meniškas, be galo 
išradingas, kupinas žavaus komizmo kū-
rinys, patraukiantis neįprastais vaizdais, 
taikliomis socialinėmis ir psichologinė-
mis detalėmis.

horoskopai

Iš kokio filmo yra šis kadras?
a) „Tai sudėtinga“,
b) „Tai nepakenčiama“,
c) „Tai žiauru“.
Atsakymus siųskite e. paštu 
laimek@klaipeda.daily.lt. 
Praėjusio testo atsakymas – 
c) „Aušros kariai“. 
Laimėtoja – EgLė KaZLaUSKaitė.

Išspręsk testą ir laimėk 
du kvietimus į kino centrą „Cinamon“

Nueik į kiną!

Dėl prizo skambinti 
tel. (8 46) 39 77 30.

Kvietimus prašome atsiimti 
per savaitę.

aViNas Jūsų nuomonė dėl išlai-

dų bus visiškai kitokia nei par-

tnerio ar šeimos narių. Pasistenkite iš-

siaiškinti viską be barnių, kitaip prasi-

dės nesutarimai. Būkite nuoširdus, ne-

užsispirkite.

JaUTis Neskubėkite priimti 

sprendimų, nes bus sunku įžvelg-

ti, kur slepiasi apgaulė, pralaimėjimas. 

Nieko nauja nepradėkite. Jums pagel-

bės tik kantrybė. 

dVyNiai Būkite atsargesnis, nes 

dėl išsiblaškymo gresia įvairios 

klaidos. Venkite atsakingų sprendimų, 

atidėkite didelius ir brangius pirki-

nius.

VĖžys Greičiausiai pasirodys, 

kad reikalai krypsta jūsų naudai, 

tačiau geri pokyčiai dabar sunkiai gali-

mi, tad likite realistas ir būkite pasiruo-

šęs visokiems variantams. Nebūkite 

patiklus, net gavęs gerų naujienų ar ne-

va naudingų finansinių pasiūlymų.

LiŪTas Pasistenkite iš šalies pa-

žvelgti į savo klaidas, silpnąsias 

vietas. Mąstykite, ką reikėtų keisti prieš 

pradedant naują gyvenimo etapą. Nuo 

rytdienos pajusite daugiau apribojimų.

MErGELĖ Diena bus kupina 

streso. Nekaltinkite dėl to savo 

partnerio, kolegų ar viso pasaulio. Svar-

bioms finansinėms operacijoms, dery-

boms, piniginiams reikalams tvarkyti 

gana rizikingas laikas. 

sVarsTykLĖs Veikiausiai ne-

labai suprantate, kas iš tiesų 

vyksta, todėl ir jūsų veiksmai nėra to-

kie sėkmingi, kaip tikėjotės. Plačiau at-

simerkite, apsidairykite ir išgirskite, kas 

jums sakoma – gal tada pagaliau ade-

kvačiai suvoksite situaciją. 

skorpioNas Nepatartina gru-

pinė veikla, skuboti sprendimai. 

Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija, 

būkite susikaupęs.  

ŠaULys Metas bus sėkmingas, 

jei būsite atidus smulkmenoms, 

jei nestigs nuoseklumo. Pasistenkite 

nepriekaištauti dėl niekų vaikams ir 

mylimam asmeniui. Verta pasirūpinti 

sveikata. 

ožiaraGis Nesiblaškykite, su-

sikaupkite ir daugiau patylėkite. 

Netinkamas laikas tvarkyti dokumen-

tus, tartis su dalykiniais partneriais, de-

rėtis. Netiktų spręsti skubių problemų. 

VaNdENis Ramiai spręskite as-

meninius reikalus, visa kita ati-

dėkite kitai dienai. Susitelkite ties arti-

mųjų rūpesčiais, atvirai pasikalbėkite 

su vaikais, sutuoktiniu.

žUVys Dieną pradėsite žvalus ir 

energingas. Gera nuotaika nea-

bejotinai užkrėsite visus aplinkinius. 

Nesėdėkite namuose, bendraukite, 

džiaukitės gyvenimu.



orai  klaipėdoje
1401 – Vy tau tas ir Lie tu vos ba jo
rai Vil niu je per da vė Len ki jai raš
tus, ku riuo se bu vo iš dės ty ta, jog 
Vy tau tas val dys Lie tu vą kaip Len
ki jos vie ti nin kas, o po mir ties grą
žins ją Len ki jai.
1520 – Da ni jos ir Nor ve gi jos ka ra
lius Kris tia nas II už ka ria vo Šve di
ją.
1535 – Is pa nai įkū rė Li mą – Pe ru 
sos ti nę.
1778 – ka pi to nas Ja mes Cook 
(Džeim sas Ku kas) at ra do Ha va jų 
sa las.
1871 – Vil hel mas I pa skelb tas Vo
kie ti jos im pe ra to riu mi.

sausio 18-ąją
1911 – ame ri kie tis Eu ge neas Ely 
(Ju dži nas Ylis) ta po pir muo ju pa
sau ly je pi lo tu, ku ris lėk tu vu nu si
lei do ant lai vo de nio.
1919 – pra si dė jo Ver sa lio tai kos 
kon fe ren ci ja, ku ria bai gė si I pa
sau li nis ka ras.
1936 – su lau kęs 70 me tų am žiaus, 
Lon do ne mi rė ra šy to jas Ru dyard 
Kip ling (Ra di jar das Kip lin gas). 
1907 m. ga vo No be lio li te ra tū ros 
pre mi ją.
1943 – II pa sau li nia me ka re po 16 
mė ne sių tru ku sios ap gul ties so
vie tų ar mi ja pra lau žė Le ning ra
do blo ka dą.

Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

antradienį

trečiadienį

–10–5–8 –9

–11–7–8 –8

–11–8–10 –9

9

6

7

Aukso puode – 815 541 Lt 
Visa lentelė – 79239 (1 x 79239 ) Lt 
Įstrižainės – 13 Lt 
Eilutė – 3 Lt 
Keturi kampai – 2 Lt 

64 07 01 45 05 65 55 68 39 41 48 32 33  
49 29 70 18 59 04 10 75 23 56 67 28 62  
52 53 37 16 51 35 15 22 61 – 
keturi kampai 
47 31 12 60 09 – eilutė 
34 40 02 74 57 – įstrižainės 
58 17 25 24 19 – visa lentelė 

PaPilDomi PRizai: 
„Toyota Aygo“ (TV) – Jonas Galinis 
„Chevrolet Spark“ (TV) – 
Andželika Kačiukevičiūtė 
„Renault Thalia“ – 0607256 
„Mitsubishi Colt“ – 0127798 
1000 Lt 0558359 
„VW Golf VI“ (Loto 1634) –
Halina Savickienė iš Vilniaus 

KViEtimai Į tV:
028*561, 065*996, 065*281

Ra gins au ko ti nukentėjusiems 

kokteilis

auka: �� popžvaigždė�Madonna�haitiečiams�skyrė�ketvirtį�milijono.

teleloto
Tiražo Nr. 719

2010-01-17

Šuo ėda ri di kė lius
Praė ju sią sa vai tę „Kok tei lį“ ata ka vo 
ka čių my lė to jos, no rė ju sios pa si gir
ti keis tais sa vo au gin ti niais, ėdan
čiais ne bū din gą ka tėms mais tą, 
kaip an tai rau gin ti ko pūs tai, ba na
nai ar ža lios bul vės. Tą są ra šą bū
tų ga li ma iš plės ti iki to kio dy džio, 
jog šia me „Kok tei ly je“ ne lik tų vie
tos links mie siems tirš čiams.
Ta čiau sa vo trig ra šį pa no ro įkiš ti ir 
šu nį tu rin ti Dai no ra. Ji pa pa sa ko jo, 
kad jos ke tur ko jis la biau už kau lus 
mėgs ta ri di kė lius. Už mir šu si pa sa
ky ti, ko kios veis lės au gin tinis, mo te
ris pa pa sa ko jo, kad per die ną pri si
ro vęs ri di kė lių, nak tį juos traš ki na.
„Ir iš kur jis toks?“, – sa vęs ir „Kok tei
lio“ klau sė skai ty to ja, ne si ti kė da ma 
su lauk ti at sa ky mo.

po mė giai: �� Li�gi�tos� šu�niui� la�bai�
pa�tin�ka�uos�ty�ti�gė�les,�o�la�biau
siai�trau�kia�žy�din�čios�aguo�nos.

Ne rei kia bai min tis
Tik riau siai kiek vie nas iš mū sų ži
no liau dies po sa kį: „Šuo iš ba do ir 
žo lę ėda“.
Pa si ro do, jog am sius ėdą žo lę ne 
dėl to, kad ne tu ri ko ės ti. Taip šuo 
va lo skran dį. Daž niau siai ėda var
pi nius au ga lus: pa pras tą sias šu na
žo les, šu ni nius ir pa pras tuo sius 
var pu čius, pie vi nes mig les, mo tie
ju kus. Šio se žo lė se yra skran džio 
rūgš tin gu mą ma ži nan čio šar mi
nio che mi nio ele men to, o žo lių 
skai du los su dir gi na skran dį ir su
ke lia vė mi mą. Tai nor ma lus fi zio
lo gi nis reiš ki nys.
Vem da mas šuo iš va lo ne tik skran
dį, bet ir žar ny ną nuo plau kų, ne ko
ky biš ko mais to ir ki tų kenks min gų 
me džia gų.

„Kok tei lio“ hi po te zė
Sen ber na ras, ko ge ro, di džiau sias 
pa sau ly je šuo.

links mie ji tirš čiai
Atei na mo te ris su vy ru į šu nų par
duo tu vę:
– Tu ri te mė sos šu nims?
– Taip, tu ri me.
– Tai duo ki te man du ki log ra mus.
O vy ras ir sa ko:
– Bet, bran gio ji, mes ne tu ri me 
šuns!?
– Ne lok!

Čes ka (397 719; keis tų šu nų nuo trau kas 
ga li te at siųs ti el. pa štu: ceska@kl.lt )

Ho li vu do ak to rius Geor ge’as Cloo
ney ves te le vi zi jos ma ra to ną, ku
rio me tu bus ren ka mos lė šos že
mės dre bė ji mo nu siaub to Hai čio 
žmo nėms.

Ren gi nys, ku ria me JAV gar se ny bės 
bus ra gi na mos pri si dė ti prie pa gal
bos nu ken tė ju siai ša liai, bus tie sio
giai trans liuo ja ma sau sio 22 die ną 
per te le vi zi ją MTV.

Su tuok ti niai ak to riai Bra das Pit
tas ir An ge li na Jo lie pa ža dė jo skir ti 
iš sa vo lab da ros fon do 1 mln. do le
rių tarp tau ti nei or ga ni za ci jai „Gy
dy to jai be sie nų“ (Me de cins Sans 
Fron tie res).

Tuo tar pu dai ni nin kė Ma don
na paau ko jo 250 tūkst. do le rių 
lab da rin go gy dy mo or ga ni za ci

jai „Part ners In Health“, taip pat 
pa ra gi no sa vo ger bė jus „veik
ti da bar“.

„Ra gi nu vi sus sa vo drau gus ir 
ger bė jus vi sa me pa sau ly je bend
ro mis jė go mis su rink ti ne ma žes
nį in dė lį nei ma niš kis ar ba pri si
dė ti, kuo tik ga li te“, – sa kė ji.

Pa gal įvai rius pra ne ši mus, ant
ra die nį Hai čiui smo gęs že mės dre
bė ji mas ga lė jo nu si neš ti 50–200 
tūkst. gy vy bių.

Šis baisus įvykis pateks į dau
giausiai aukų pasaulyje atnešusių 
žemės drebėjimų dešimtuką.

Lie tu vos gy ven to jai praė ju sią sa
vai tę hai tie čiams paau ko jo per 12 
tūks tan čių li tų.

BNS ir „Klai pė dos“ inf.

Atėnai  +12
Berlynas  +1
Brazilija +29
Briuselis  +5
Dublinas  +7
Kairas  +18
Keiptaunas +26
Kopenhaga  0

Londonas  +9
Madridas  +13
Maskva  –12
Minskas  –12
Niujorkas  +6
Oslas  –6
Paryžius  +8
Pekinas  +3

Praha  +2
Ryga  –9
Roma  +12
Sidnėjus  +24
Talinas  –10
Tel Avivas  +18
Tokijas  +9
Varšuva  –2

Saulė teka 8.43
Saulė leidžiasi 16.49
Dienos ilgumas 7.59
Mėnulis (jaunatis) teka 9.21
Mėnulis leidžiasi 20.18

18oji metų diena. Iki Naujųjų me
tų lieka 347 dienų. Saulė Ožiara
gio ženkle.

Gedgaudas, Jogailė,  
Jolita, Leonardas,  
Liberta, Liubartas,  
Radminas.

Vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–7

–6

Vilnius
–5

Alytus
–7

Kaunas
–5

Utena

–8

–8
Panevėžys

–9
ŠiauliaiTelšiai

–7�

Klaipėda
–5

Vėjas
4–10 m/s

Šiandien, sausio 18 d.

Orai
Šiandien Lietuvoje daug kur galimas 
sniegas, vietomis pustys. Pietryčių, rytų 
vėjo gūsiai kai kur sieks 15–17 m/s. Tem-
peratūra 4–10 laipsnių šalčio. Antradienį 
be žymesnio sniego. Vėjas silpnės. Tem-
peratūra naktį 10–15, rytiniuose rajonuo-
se vietomis iki 18, pajūryje apie 8, dieną 
7–12 laipsnių šalčio.
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