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

Šal čiau sios šią žie mą nak tys uos
ta mies ty je pa sė jo mir čių ir lėmė 
van den tie kio ava ri ją – da lis mies
to gy ven to jų bu vo pri vers ti tū no
ti be van dens.

Sau sai – vi są pa rą
Sa vait ga lio nak tys ta po iš ban dy
mu kai ku riems Klai pė dos gy ven
to jams. Dėl trū ku sių van den tie
kio vamzdžių jie li ko be van dens.
Šeš ta die nio ry tą da lį Šiau lių gat
vės gy ven to jų nu ste bi no šnypš
čian tys čiaupai, iš ku rių ne bė go 
nei šil tas, nei šal tas van duo.

Pas kam bi nę į bend ro vės „Klai
pė dos van duo“ dis pe če ri nę pra
neš ti apie din gu sį van de nį, žmo
nės iš gir do dar buo to jos at sa ky mą: 
„Ne tu ri te van dens? Ir 
ne tu rė si te!“

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

Tarp gy vy bės ir mir ties
„Gu liu li go ni nė je. Man rei kia šir
dies sti mu lia to riaus. Mi nist ras 
ža da, kad nu pirks du sraig tas par
nius ir jie nu ga bens ma ne į Kau ną 
ar Vil nių. Kam? Kad nu skrai din
tų ma ne ten at ša lu sį?“ – pik ti
no si Lie tu vos pa gy ve nu sių žmo
nių aso cia ci jos pre zi den tas Vi das 

Sut kus. Klai pė die tis ne šio ja ant
rą jį šir dies sti mu lia to rių. Kar
tą per me tus jam ten ka tik rin
tis pas kar dio lo gą. Jei Klai pė do je 
nebeat lik tų su dė tin gų kar dio chi
rur gi nių ope ra ci jų, V.Sut kui kar tu 
su pa na šaus li ki mo bro liais tek tų 
vyk ti į Kau ną ar Vil nių.

„57 li tai nu va žiuo ti pa si tik rin ti, 
pa skui sė di į au to bu są, su mo ki dar 
kar tą tuos pa čius 57 li
tus ir grįž ti į Klai pė dą. 
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Vos nau ją par ti ją su kū ręs 
G.Vag no rius jau gvie šia si 
dvie jų mi nis te ri jų.

Užsisakę 4 skelbimus 
pasirinkite dovaną: 
dar 1 skelbimą papildomai 
arba mėnesio dienraščio 
prenumeratą.
1 skelbimas – 15 žodžių.  
Akcija vyksta visą sausį!
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Pasaulis 13p.

DienoS citata
„Da bar ne lai kas dras ky
mui si.“

Te ro ris tų tai ki niu ta pu si 
Di džio ji Bri ta ni ja ėmė si 
ypa tin gų sau gu mo prie mo nių.

Lietuva 7p. Kaina 1,30 Lt

Šal čiai 
vir to tik ru 
iš ban dy mu
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Į ro jų – sraig tas par niu
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Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni nės 
gy dy to jų są jun gos
pir mi nin kas 
Vytautas
Grykšas ma no, 
kad me di ci nos 
įstai gų re for ma 
at neš dau giau 
iš lai dų nei nau dos.

Uto pi ja:  � svei ka tos ap sau gos mi nist ro už mo jai nu pirk ti sraig tas par nius li go niams iš vie no mies to į ki tą ga ben ti – ne la bai su pran ta mi. 

 Ne ri jaus Jan kaus ko nuo tr.

Pa ža dai sun kius li go nius skrai din ti sraig
tas par niais į Vil nių, nes po re for mos uos
ta mies ty je jų ne be bus kas ope ruo ja, ver
čia li gų ka muo ja mus žmo nes su kio ti 
pirš tą prie smil ki nio. Ir jie, ir me di kai įsi
ti ki nę – nie ko ge ro iš to kios per tvar kos 
ne bus.

PIrMADIENIS,  SAUSIo 25,  2010



2

miestas
PIRMADIENIS, SAuSIo 25, 2010

Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Jau ku ris lai kas ant dau gia bu čio 
na mo, esan čio Puo džių gat vė je 
ša lia Klai pė dos siu vi mo ir pa slau
gų mo kyk los, sie nos ka bo len te lė: 
„Pri va ti val da. Nes ta ty ti au to mo
bi lių. Ne rū ky ti“.

Nu ro do ma ir te ri to ri ja, ku rio je 
pa lik ti sve ti mi au to mo bi liai ir rū
kan tie ji ne pa gei dau ja mi.

Na mo gy ven to jai pa sa ko jo, jog 
pa ka bin ti len te lę te ko, nes Klai
pė dos siu vi mo ir pa slau gų mo
kyk los moks lei viai jų kie me sta

ty da vo au to mo bi lius, rū ky da vo ir 
mė ty da vo nuo rū kas.

Tad siek ta iš pra šy ti mo ki nes iš 
jų kie mo. Ta čiau ne vi si pai so to
kio įspė ji mo.

Pa na šiai su laip ti nė je rū kan
čiais kai my nais ko vo ja ir dau gia
bu čių na mų gy ven to jai. Skel bi mų 
len to je jie pa ka bi na įvai rius skel
bi mus: „Ne būk kiau lė – ne rū kyk 
laip ti nė je“, „Ne nuo dyk sa vo kai
my nų“. „Gal to kie skel bi mai pri
vers laip ti nė se rū kan čius as me

nis su si mąs ty ti apie jų ne de ra mą 
el ge sį“, – svars tė vie nas klai pė
die tis.

Uos ta mies čio po li ci jos pa rei
gū nai už rū ky mą ne leis ti no je vie
to je praė ju siais me tais su ra šė 156 
pro to ko lus.

Klai pė dos vy riau sio jo po li ci
jos ko mi sa ria to Pre ven ci jos sky
riaus vir ši nin kas Ka zi mie ras Sin
ke vi čius tvir ti no, jog ypač svar bu, 
kad gy ven to jai ak ty viai teik tų in
for ma ci ją.

„Svar bu, kad ne bū tu me tik sa
vo mies to, na mo ar laip ti nės ste
bė to jai. Lai ku su tei kus in for ma
ci ją, ga li me iš spręs ti pro ble mą“, 
– pa brė žė pa rei gū nas.

K.Sin ke vi čius aiš ki no, jog 
neuž ten ka apie rū kan tį kai my ną 
pra neš ti ano ni miš kai.

„Žmo gus tu ri pri si sta ty ti ir pa
liu dy ti. Pa kan ka vie no liu di nin ko, 
kad bū tų ga li ma nu baus ti to kį pa
žei dė ją“, – pri mi nė pa rei gū nas.

K.Sin ke vi čius taip pat pa brė
žė, jog su laip ti nė je rū kan čiais 
žmo nė mis pa de da ko vo ti kai my
nų vie ny bė.

„Pen kių aukš tų na mo laip ti
nė je yra pen kio li ka bu tų. Pap ras
tai laip ti nė je rū ko du ar trys gy
ven to jai. Jei žmo nės su si vie ny tų 
ir su draus min tų juos, ma nau, tie 
kai my nai ne be rū ky tų laip ti nė
je. Jei to kį rū ko rių draus mins tik 
vie na mo čiu tė, tai šis ją ir vai kys. 
Dar ir jos bu to du ris ap spar dys“, 
– pa brė žė K.Sin ke vi čius.

Prieš rū ko rius 
ko vo ja ir pla ka tais

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

Klai pė dos sa vi val dy bė šiuo me
tu ieš ko net tri jų nau jų Ju ri di nio 
sky riaus spe cia lis tų. Ta čiau tei
si nin kai į me ri ją ne si ver žia, nes 
juos at gra so ne di de lis už dar bis.

Uos ta mies čio in ter ne ti nė je sve
tai nė je jau ku rį lai ką yra pub li
kuo ja mas skel bi mas, kad ieš ko mi 
pa kai ti niai vals ty bės tar nau to jai, 
ga lin tys lai ki nai pa keis ti Ju ri di
nio sky riaus vy riau siuo sius spe
cia lis tus, ne ga lin čius lai ki nai ei ti 
sa vo pa rei gų.

Bū si miems spe cia lis tams ke
lia mas rei ka la vi mas tu rė ti aukš
tą jį tei si nį iš si la vi ni mą – ma

gist ro laips nį bei ne ma žes nę 
kaip vie ne rių me tų tei si nio dar
bo pa tir tį.

„Taip jau at si ti ko, kad trys mū
sų sky riaus vy riau sio sios spe
cia lis tės ko ne vie nu me tu išei na 
nėš tu mo ir mo ti nys tės ato sto gų, 
to dėl ir rei kia pa kai ti nių spe cia
lis tų“, – tei gė Ju ri di nio sky riaus 
ve dė jo pa va duo to ja Gra ži na Ei
man tai tė.

Vie na be si lau kian čių spe cia
lis čių jau ne be dir ba, o dar dvi 
ato sto gau ti išeis ar ti miau siu 
me tu.

„Ta čiau bė da ta, kad ne la bai 
ran da me kuo jas pa keis ti. Tik rai 
ne si pi la kan di da tų gy ve ni mų ap
ra šy mai, iš ku rių ga lė tu me rink
tis. Paieš kas or ga ni zuo ja me jau 

ant rą kar tą“, – ne slė pė G.Ei man
tai tė. Pag rin di nė prie žas tis, ko dėl 
į sa vi val dy bę ne pa vyks ta pri si vi
lio ti tei si nin kų, – ma žas at ly gi
ni mas.

Ju ri di nio sky riaus vy riau sia sis 
spe cia lis tas už dir ba apie pu sant
ro tūks tan čio li tų „į ran kas“.

Ga li bū ti, kad dar buo to jai į Ju
ri di nį sky rių ne si ver žia ir dėl dar
bo krū vio.

Nuo ba lan džio 1 die nos prie šio 
sky riaus bus pri jung tas Per so na
lo sky rius, ku ria me bus pa nai kin
ti du eta tai.

To dėl dar bo pa dau gės, o jį tu rės 
nu dirb ti ma žiau žmo nių.

Kan di da tų gy ve ni mo ap ra šy mų 
Ju ri di nis sky rius lau kia iki va sa
rio 4 die nos.

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

Kar tu gy ve nan čius stu den tus, 
nors jie ir jau čia si esan tys šei ma, 
įsta ty mai pa ver čia vai kais. Dėl 
šios prie žas ties jie ne ga li pre ten
duo ti gau ti so cia li nes iš mo kas.

Klai pė die tė Ire na pik ti no si, kad 
jos suau gu sių vai kų sa vi val dy bė 
ne no ri pri pa žin ti šei ma.

„Ma no duk ra gy ve na kar tu su 
sa vo vai ki nu. Jie drau ge nuo mo
ja si bu tą. Abu jie stu den tai, pa
ja mos ma žos. Abie jų sti pen di
jos per mė ne sį yra apie pust re čio 
šim to li tų. Ta čiau kaž ko dėl jie ne
ga li gau ti so cia li nės sti pen di jos“, 
– tei gė klai pė die tė.

Stu den tas, ku ris no ri gau ti 350 
li tų per mė ne sį sie kian čią so cia

li nę sti pen di ją, į uni ver si te tą tu ri 
pri sta ty ti pa žy mą, kad jo šei ma iš 
sa vi val dy bės gau na so cia li nę pa
šal pą.

Ji ski ria ma tik toms šei moms, 
ku rių pa ja mos per mė ne sį vie nam 
as me niui yra iki 350 li tų.

Ko dėl to kia pa šal pa ne ski ria ma 
dviem kar tu lyg šei ma gy ve nan
tiems stu den tams, ku rių pa ja mos 
yra dar ma žes nės?

„Mes va do vau ja mės ta šei mos 
są vo ka, ku ri api brėž ta Pi ni gi nės 
so cia li nės pa ra mos ne pa si tu rin
čioms šei moms įsta ty me. Pa šal pos 
ski ria mos ne pa gal šei mos kon cep
ci ją ar fi lo so fi ją, o pa gal įsta ty mą“, 
– aiš ki no So cia li nės pa ra mos sky
riaus ve dė ja Aud ro nė Lie sy tė.

Ta me įsta ty me nu ma ty ta, kad 
šei ma yra su tuok ti niai ar ba bend rai 
gy ve nan tys san tuo kos neį re gist ra

vę pil na me čiai vy ras ir mo te ris.
„Ta me pa čia me įsta ty me taip 

pat nu ma ty ta, jog į šei mos su
dė tį įei na vai kai iki 24 me tų, ku
rie mo ko si aukš to sios mo kyk los 
die ni nia me sky riu je. Va di na si, tie 
stu den tai, ku rie gy ve na kar tu, bet 
jiems yra ma žiau nei 24 me tai ir 
jie mo ko si die ni nia me sky riu je, 
yra vai kai, o ne kar tu gy ve nan tys 
pil na me čiai“, – tei gė A.Lie sy tė.

To dėl ki taip yra skai čiuo ja mos 
ir to kių kar tu gy ve nan čių stu den
tų šei mos pa ja mos – ne jų abie jų, 
o jų šei mos.

„Ga li bū ti, jog šių stu den tų tė
vai už dir ba tiek, kad jų pa ja mas 
pa da li jus šei mos na riams kiek
vie nam išei na dau giau nei po 350 
li tų per mė ne sį, to dėl jiems so
cia li nė pa šal pa ir ne ski ria ma“, – 
aiš ki no A.Lie sy tė.

Stu den tai įsta ty muo se 
laikomi vai kais

Tvar ka: �� sa�vo�šei�mos�ne�su�kū�rę�jau�nuo�liai�iki�24�me�tų,�jei�jie�mo�ko�si�die�ni�nia�me�aukš�to�sios�mo�kyk�los�
sky�riu�je,�yra�pri�pa�žįs�ta�mi�vai�kais.� � Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

Sa vi val dy bė je – tei si nin kų sto ka

Prie mo nė: �� Puo�džių�gat�vė�je�esan�čio�na�mo�gy�ven�to�jai,�neap�si�ken�tę�
mo�ki�nių�ke�lia�mos�ne�tvar�kos,�pa�ka�bi�no�įspė�ja�mą�jį�ženk�lą.�������������������
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Kai ku rie dau gia bu čių gy ven to jai su laip
ti nė se ir kie muo se dū mą trau kian čiais 
rū ko riais ko vo ja raš tiš kais per spė ji mais. 
Ni ko ti no ver gus jie gė di na ir lip du kais 
ar ženk lais.

Pa kan ka vie no liu
di nin ko, kad bū tų 
ga li ma nu baus ti to kį 
pa žei dė ją.



Sėk mė. Šeš ta die nį vy ku sio je te le vi
zi jos lai do je „Cho rų ka rai“ klai pė die
čius ly dė jo sėk mė. Va do vau ja mi dai
ni nin ko Dei vio uos ta mies čio cho ris
tai, su su ma vus dvie jų lai dų pa si ro
dy mus, užė mė ant rą ją vie tą. At sis
vei kin ti su kon kur su te ko Vil niaus 
ant ra jam cho rui, ku rio ge ne ro lė bu
vo Eg lė Jur gai ty tė.

Tri bū na. Sa vi val dy bės ta ry bos po
sė dis pla nuo ja mas sau sio 28–29 d. 
Ry šių su vi suo me ne sky riaus prii
ma ma sis ra gi na mies to gy ven to
jus po sė džio pra džio je pa si sa ky ti iš 
klai pė die čių tri bū nos – iš sa ky ti pro
ble mas, pa teik ti sa vo siū ly mus bei 
pa sta bas įvai riais mies to gy ve ni mo 
klau si mais. Pra šy mai prii ma mi iki 
sau sio 26 die nos sa vi val dy bės 116 
ka bi ne te. Dau giau in for ma ci jos tel. 
39 61 34.

Mir tys. Šeš ta die nį Met ri ka ci jos sky
riu je už re gist ruo tos še šių klai pė die
čių mir tys. Mi rė Ze no nas Bui ne vi
čius (gim. 1942 m.), Ivan Zai ko (gim. 
1949 m.), Pros kov ja Ig nat je va (gim. 
1933 m.), Dai na Juš ke vi čiū tė (gim. 
1984 m.), Sta nis la va Ši mu ly nie nė 
(gim. 1921 m.), Re gi na Vik to ri ja Vo sy
liū tė (gim. 1927 m.).

Grei to ji. Va kar iki 17 val. grei to sios 
pa gal bos me di kai su lau kė 40 iš kvie
ti mų. Gy ven to jai skun dė si aukš ta 
tem pe ra tū ra, šir dies ir krau jo ta kos 
su tri ki mais.

Nau ja gi miai. Per sta tis ti nę pa rą pa
gim dė 8 mo te rys. Gi mė 2 mer gai tės 
ir 6 ber niu kai.

Dienos telegrafas
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to kiu at ve ju, jei na mui yra pri skir
ta te ri to ri ja ir skly pas įre gist ruo tas 
ne kil no ja mo jo tur to re gist re. Ma
no, kaip ir dau ge lio klai pė die čių, 
na mui skly pas nė ra pri skir tas, to dėl 
už kie mo va ly mą ne tu rė jau mo kė ti, 
nors na mų val dos to kį mo kes tį rin
ko“, – aiš ki no pen si nin kas.

Jis teis me sie kė su si grą žin ti už 
kie mų va ly mą su mo kė tus 936 li
tus. Iš at sa ko vų se no lis rei ka la
vo at ly gin ti ir ne tur ti nę ža lą – 10 
tūkst. li tų.

Ga lio ja se na tis
Klai pė dos apy gar dos ad mi nist
ra ci nis teis mas nu spren dė, kad 
P.Ar ma liui dau gia bu tį pri žiū rin
ti bend ro vė tu ri grą žin ti šiek tiek 
dau giau nei 300 li tų ža lai, ku rią 
jis pa ty rė mo kė da mas ne tei sė tą 
mo kes tį, at ly gin ti. „Ža los at ly
gi ni mui ga lio ja tre jų me tų se na
ties ter mi nas. Pap ras čiau ta riant, 
teis mas pri tei sė, kad man bū tų 
grą žin ti pi ni gai, ku riuos už kie mų 
va ly mą su mo kė jau per tre jus me
tus iki mo kes čio pa nai ki ni mo“, – 
tei gė pen si nin kas.

To kį spren di mą sa vi val dy bė ir 
na mų val dos ap skun dė Vy riau
sia jam ad mi nist ra ci niam teis mui. 
Šis že mes nės ins tan ci jos teis mo 

spren di mą pa nai ki no, nes esą ne
bu vo įro dy mų, kad mo kes čius mo
kė jo bū tent P.Ar ma lis, to dėl ne ga
li ma teig ti, jog jis pa ty rė ža lą.

Tuo met P.Ar ma lis sa vi val dy
bę ir jo na mą ad mi nist ra vu sią 
bend ro vę „Vi tės val dos“ į Klai pė
dos apy gar dos teis mą pa da vė dar 
kar tą. Jis sie kė įro dy ti, kad „Vi tės 
val dos“ ne pag rįs tai pra tur tė jo, 
nes de šimt me tį rin ko ne tei sė tus 
mo kes čius, ku riems ža lią švie są 
už de gė sa vi val dy bė.

Klai pė dos apy gar dos ad mi nist
ra ci nis teis mas to kį ieš ki nį at me
tė. Se no lis nu tar tį ap skun dė Vy
riau sia jam ad mi nist ra ci niam 
teis mui. Jis šią sa vai tę taip pat 
pa skel bė nu tar tį – se no lio skun
dą at mes ti.

Pa dės pro ku ro rai?
By los dėl mo kes čių už kie mų va ly
mą grą ži ni mo ei gą ati džiai ste bė
ju si Vy riau sy bės at sto vė Klai pė
dos ap skri ty je Kris ti na Vin ti lai tė 
ne slė pė, jog vy lė si, kad aukš čiau
sios ins tan ci jos teis mas pa si sa kys 
už mo kes čių grą ži ni mą.

„Ki ti teis mai jau bu vo kons
ta ta vę ža los pa da ry mo fak tą, kai 
nu sta tė, kad mo kes tis bu vo rink
tas ne tei sė tai. Kol kas ne ma čiau 

Vy riau sio jo ad mi nist ra ci nio teis
mo ar gu men tų, ko dėl at mes tas 
P.Ar ma lio skun das. Ta čiau ma
nau, jog tai tė ra for ma lūs da ly kai, 
gal būt ieš ki ny je bu vo for mu luo
ja mi ne tin ka mi rei ka la vi mai“, – 
svars tė K.Vin ti lai tė.

Ga li bū ti, kad P.Ar ma lis nu ro dė 
ir ne tin ka mą at sa ko vą, nes pi ni
gus pri si teis ti jis sie kė iš bend ro
vės „Vi tės val dos“, nors kal ti nin
kė yra Klai pė dos sa vi val dy bė. Ji 
ren gė spren di mus, ku riais na mų 
val das ir įpa rei go jo rink ti mo kes
čius už kie mų va ly mą, nors to
kiems spren di mams ne bu vo tei
si nio pa grin do.

K.Vin ti lai tės pa si tei ra vus, ar 
dar yra ga li my bių, jog ne tei sė tai 
rink ti mo kes čiai už kie mų va ly mą 
bus grą žin ti, ji tei gė, kad dar bo 
im tis ga lė tų pro ku ro rai. Ka dan
gi yra daug nu ken tė ju sių žmo
nių, pro ku ro rai ga lė tų gin ti vie
šą jį in te re są.

„Nag ri nė si me si tua ci ją ir esant 
prie lai doms bei są ly goms vie šą jį 
in te re są gin si me“, – ža dė jo Klai
pė dos apy gar dos vy riau sia sis 
pro ku ro ras Gied rius Da nė lius.

Klai pė die čiams už kie mų va ly
mą ne be rei kia mo kė ti nuo 2007 
me tų sau sio.

Litų už kie mų va ly mą neat gaus
De šimt me tį ne tei
sė tai rink tų mo kes
čių už kie mų va
ly mą klai pė die
čiai neat gaus – to
kia ži nia at skrie jo 
iš aukš čiau sios ins
tan ci jos teis mo. Vil
ties su si grą žin ti na
mų val doms su
mo kė tus pi ni gus 
žmo nėms dar ga li 
su teik ti pro ku ro rai.

Ne pa tin ka: �� jau�tre�jus�me�tus�už�kie�mų�va�ly�mą�mo�ka�sa�vi�val�dy�bė�ir�nuo�lat�skun�džiasi,�kad�trūks�ta�pi�ni�gų.��
� Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

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

No rė jo ir 10 tūkst. li tų
„Klai pė da“ ra šė, kad su sa vi val
dy be ir na mų val do mis by li nė ja si 
83 me tų bu vęs tei si nin kas Po vi
las Ar ma lis. Jis – vie nin te lis klai
pė die tis, nu spren dęs per teis mus 
at gau ti mo kė tus ne tei sė tus mo
kes čius už kie mų va ly mą.

P.Ar ma lis sa vi val dy bę ir jo dau
gia bu tį na mą pri žiū rin čią bend
ro vę „Vi tės val dos“ į teis mą pa
da vė dar 2006 me tų bir že lį, nes 
tuo met Vy riau sy bės at sto vė Klai
pė dos ap skri ty je Kris ti na Vin ti
lai tė išaiš ki no, kad mo kes tis už 
kie mų va ly mą ren ka mas ne tei sė
tai, mat dau gia bu čiams na mams 
nė ra pri skir tos te ri to ri jos. Pi ni gai 
už kie mų va ly mą iš klai pė die čių 
bu vo ren ka mi nuo 1998 me tų.

„Vy riau sy bės nu ta ri muo se yra 
aiš kiai pa sa ky ta, kad žmo nės už 
kie mų va ly mą pri va lo mo kė ti tik 

Be veik pa rai pen ki 
Šiau lių gat vės na mai li

ko be van dens dėl įvy ku sios van
den tie kio ava ri jos.

Nors bu vo pa ža dė ta, kad jos pa
da ri nius pa vyks lik vi duo ti dar tą 
pa tį šeš ta die nio va ka rą, ne kant
riau sie ji vėl pa si ro džiu siu van
de niu ga lė jo džiaug tis tik praė jus 
ke lioms va lan doms po vi dur nak
čio, anks ty vą sek ma die nio ry tą.

Gy ven to jų ma ny mu, ava ri ja 
ga lė jo įvyk ti dėl penk ta die nį ties 
Sta ty bi nin kų pro spek to švie so fo

Šal čiai vir to tik ru iš ban dy mu
ru vy ku sių ka si nė ji mo dar bų.

Bū tent čia šeš ta die nį dir bo ir 
„Klai pė dos van de nų“ bri ga da.

Į Sta ty bi nin kų pro spek tą pla
čiai iš si lie ju sį bei su ša lu sį van de
nį te ko gram dy ti spe cia lia tech ni
ka, o vė liau bars ty ti drus ka.

Tad už lė tai ju dan čios tech ni
kos nu tįs da vo au to mo bi lių ei lės.

Kal tas ju dan tis grun tas
Sek ma die nį be van dens li ko dar 
10 dau gia bu čių na mų Lau ki nin
kų gat vė je. Čia pa ša lin ti ge di mus 
ža dė ta iki sek ma die nio va ka ro.

Kaip paaiš ki no bend ro vės „Klai
pė dos van duo“ dis pe če rė Vio le ta 
Ma žei kie nė, per šal čius nuo lat ky
la van den tie kio pro ble mų – me ta
li niai vamz dy nai neat lai ko įša lu sio 
grun to ju dė ji mo ir lūž ta.

V.Ma žei kie nė pa ti ki no, kad 
ava ri ja Šiau lių gat vė je įvy ko ne 
dėl įmo nės dar bi nin kų kal tės – 
penk ta die nį ties šia vie ta neuž
fik suo ti jo kie ka si nė ji mo dar bai.

Ne gy vi vy ras ir mo te ris
Šeš ta die nio pa ry čiais po li ci ja už
fik sa vo pra ne ši mą apie so do na
me ly je Klai pė dos ra jo ne, Ka lo tė
je, ap tik tą vy ro la vo ną be smur to 
žy mių. Po ke lių va lan dų sa vo na
muo se Ka lo tė je ras tas dar vie nas 
la vo nas be smur to žy mių. Šį kart – 
mo ters. Si nop ti kų tei gi mu, nak tį 
iš šeš ta die nio į sek ma die nį vi so je 
Lie tu vo je spau dė re kor di niai šal
čiai. Sek ma die nio ry tą Klai pė do je 
už fik suo ta 20 laips nių šal čio.

Ki tuo se mies tuo se tem pe ra tū
ra svy ra vo nuo 23 iki 29 laips nių 
šal čio. Šal čiau sia nak tis bu vo pie
ti nia me Lie tu vos pa kraš ty je, kur 
ter mo met rų stul pe liai ro dė 25–
30 laips nių. Šal čiai pro gno zuo ti ir 
nak tį iš sek ma die nio į pir ma die nį.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te
ri ja pri me na, kad spus te lė jus 20 
laips nių šal čiui į mo kyk lą ne tu
rė tų ei ti pra di nu kai, o 25 laips
niams – ir vy res nių jų kla sių 
moks lei viai.
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Dar bai: �� įmo�nės�„Klai�pė�dos�van�duo“�bri�ga�dai�Šiau�lių�gat�vė�je�ava�ri
jos�pa�da�ri�nius�lik�vi�duo�ti�te�ko�iki�pa�ry�čių.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Ava ri ja ga lė jo įvyk
ti dėl penk ta die nį 
ties Sta ty bi nin kų 
pro spek to švie so
fo ru vy ku sių ka si
nė ji mo dar bų.



 1 Gy ve nan čiam iš su ma
žin tos pen si jos tai di
de li pi ni gai“, – pa skai

čia vo pen si nin kas.
Pa sak aso cia ci jos va do vo, jei į 

Jū ri nin kų li go ni nę pa kliū tu mė
te ant ra die nį ar ket vir ta die nį, kai 
tik rin tis ren ka si ne šio jan tie ji sti
mu lia to rius, pa ma ty tu mė te jū
rą žmo nių.

Klai pė do je yra ke li tūks tan čiai 
gy ven to jų, tu rin čių sti mu lia to
rius. Kas met jų gre tos pa si pil do 
ke liais šim tais.

Tūks tan tį na rių vie ni jan čio je 
aso cia ci jo je – kas ant ras tu rin tis 
kar dio lo gi nių pro ble mų.

Tad vi si šie žmo nės su ne ri mo, 
pa skli dus kal boms apie su dė tin gų 
kar dio chi rur gi nių ir ki tų ope ra ci
jų at si sa ky mą uos ta mies ty je.

Vei kia me di kų ma fi ja?
„Mi nist ras nu si kal ba, – ne vy nio
jo žo džių į va tą V.Sut kus. – Kai 
val džia kal ba apie tau py mą, pi
ni gų trū ku mą, mi nist ras – apie 
sraig tas par nių pir ki mą.“

Bu vu si me di kė Ilo na taip pat 
sun kiai tvar dė emo ci jas: „Jei pil
vo chi rur gi jos, kar dio chi rur gi jos 
ir ki tos ope ra ci jos bus per kel tos į 
Vil nių ar Kau ną, kas bus su žmo
nė mis? Juk ne tik li go niui kai nuo
ja ke lio nė. Kas bus su slau gan čiais 
ar ti mą žmo gų? Ar mi nist ras apie 
tai pa gal vo ja?“

Ne pa gy do mu reu ma tiz mu ser
gan ti Ra sa ne slė pė liū de sio.

Po po kal bio su gy dy to ja mo te
ris su ži no jo, kad li go nių per tvar ka 
as me niš kai pa lies tų ir ją.

Dėl gy vy biš kai bū ti nų vais tų jai 
tek tų va ži nė ti į sos ti nę.

„Li go ni nių jun gi mas mums ne
svar bus. Bet tik kvai lys ga li jung
ti Švėkš nos psi chiat ri jos li go
ni nę prie Jū ri nin kų, ne tu rin čios 
net ner vų li gų sky riaus“, – ma
no V.Sut kus.

Pa gy ve nu sių žmo nių aso cia ci
jos pre zi den tas ži nias apie per
tvar ką ren ka ne tik iš ži niask lai
dos, bet ir pa žįs ta mų gy dy to jų, 
po li ti kų Klai pė do je, Vil niu je.

Aso cia ci jos na riai nu si tei kę 
ryž tin gai – jei pri reiks, rinks pa
ra šus sa vo kraš to li go ni nėms ap
gin ti.

„Po ka ro klai pė die čiai gy dy
tis va žia vo į Kau ną ir Vil nių. Da
bar no ri ma vėl tuos lai kus grą žin
ti. Ko dėl tu ri me nu si leis ti Kau no 
ir Vil niaus me di kų ma fi jai?“ – 
emo ci jų ne tvar dė pre zi den tas.

Nuos to lin ga nau da
Klai pė dos uni ver si te ti nės li go
ni nės (KUL) gy dy to jų są jun gos 
pir mi nin kas Vy tau tas Gryk šas 
ra mi no, kad kol kas re for ma pri
stab dy ta ir ne da ro ma jo kių rea lių 
žings nių.

„Nors li go ni nių per tvar ka sie
kia ma tau py ti, ta čiau fi nan si nių 
iš lai dų ga li bū ti dau giau nei nau
dos“, – tvir ti no V.Gryk šas.

Dėl li go ni nių re for mos vi so
je Lie tu vo je dar bo ga li ne tek ti 
500–700 gy dy to jų, o išei ti nėms 
kom pen sa ci joms su mo kė ti vals

ty bė nu ma tė 24 mln. li tų. „Neaiš
ki li go ni nių struk tū ra. Jos funk
cio na vi mas sun kiai su vo kia mas. 
Eko no mi nis efek tas neaiš kus, o 
ju ri diš kai – ir neį tei sin tas. Vis
kas da ro ma la bai sku bo tai, nors 
jo kio gais ro nė ra“, – tę sė KUL 
at sto vas.

Gy dy to jus ste bi na ir pa tei kia
ma ten den cin ga in for ma ci ja – esą 
Klai pė dos li go ni nės dir ba nuo
sto lin gai.

„Mū sų li go ni nė iš si lai ko, lai
ku su mo ka al gas, da ro re mon tus, 
per ka apa ra tū rą. Gy ve na me šil tai, 
tu ri me mui lo ir po pie riaus. Mums 
ne la bai aiš ku, kur tie nuo sto liai. 
Tad ne ra mu, ko dėl taip tei gia
ma“, – ste bė jo si gy dy to jas.

Ky šo ko rup ci jos au sys
Pa sak V.Gryk šo, li go ni nės pa
čios ge ro kai anks čiau op ti mi za vo 
dar bo vie tas, at si sa kė nuo sto lin
gų gy dy mo pa slau gų, tad iš šo no 
pri mes tų nu ro dy mų ne be rei kė tų. 
Ypač per sunk me tį.

„Te rei kia tau piai ir už spau dus 
pa sku ti nius re sur sus pra gy ven
ti. Da bar ne lai kas dras ky mui si“, 
– pri dū rė jis.

Pa sak KUL at sto vo, te no ri ma, 
kad pa cien tai bū tų sau gūs ir val
džia ne truk dy tų ra miai dirb ti.

„Ko dėl pa cien tą bū ti nai rei kė
tų ga ben ti į Kau ną ar Vil nių? Juos 
ga li ma nu ga ben ti į Skan di na vi jos 
ša lis ar Da ni ją – at stu mas pa na
šus. Kai pri vers ti nai re gu liuo ja mi 
pa cien tų srau tai, tai ro do iš len
dan čias ko rup ci jos au sis“, – ti
ki no V.Gryk šas.

KUL gy dy to jų są jun gos at sto
vas ne slė pė – kol kas mi nis te ri
jos vyk do ma po li ti ka jam ne sup
ran ta ma.

Ža da ža lius ko ri do rius
Nuo ba lan džio Lie tu vos gy dy mo 
įstai gos pra dės dirb ti pa gal Vy
riau sy bės pa tvir tin tą Svei ka tos 
prie žiū ros įstai gų rest ruk tū ri za
vi mo tre čio jo eta po pro gra mą.

Su jos įgy ven di ni mu su si ju
sioms pro ble moms iš spręs ti Svei
ka tos ap sau gos mi nis te ri ja su da rė 
tris spe cia lis tų dar bo gru pes.

Vie na jų ėmė si pa cien tų srau
tų su re gu lia vi mo bei siun ti mo į 
svei ka tos prie žiū ros įstai gas pro
ble mų.

Dar bo gru pė nu sta tys tvar ką 
dėl ūmios pa to lo gi jos už klup tų 
pa cien tų nu krei pi mo į tam tik
ro lyg mens li go ni nes su rei kia ma 
įran ga, kva li fi kuo tais me di kais.

Tai va di na mie ji ža lie ji ko ri do
riai, kai nu sta ty ta aiš ki tvar ka, 
su ko kia diag no ze ir į ko kią įstai
gą pa cien tas ne del siant tu ri bū
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Po ka ro klai pė die
čiai gy dy tis va žia vo 
į Kau ną ir Vil nių. Da
bar no ri ma vėl tuos 
lai kus grą žin ti.

Į ro jų – sraig tas par niu

ti pri sta ty tas. Taip pat šios dar bo 
gru pės tiks las – pa skirs ty ti pa
cien tų pla ni nius srau tus į ati tin
ka mo lyg mens li go ni nes.

Taip esą ti ki ma si už tik rin ti ko
ky biš kas gy dy mo pa slau gas.

Ga lu ti niai spren di mai ir kaip jie 
at si lieps Klai pė dai, tu rė tų paaiš
kė ti ar ti miau siu me tu.

Prit rū ko vie no bal so
Praė ju sią sa vai tę po dvie jų bal
sa vi mų Sei mas ne su ti ko kreip tis 
į Kons ti tu ci nį Teis mą (KT) dėl li
go ni nių per tvar kos tei sė tu mo.

Prit rū ko vos vie no bal so per
sva ros.

Svei ka tos rei ka lų ko mi te to na
rė Dan gu tė Mi ku tie nė „Klai pė
dai“ tei gė, kad net bal sa vu sie ji 
prieš su vo kia si tua ci ją ir neo fi
cia liai pri ta rė krei pi mui si į KT.

Ta čiau bal suo ti ki taip esą ne
lei do frak ci jų va do vai.

„Bet tu ri me pa kan ka mą skai čių 
pa ra šų ir kreip si mės į KT pa si ra
šiu sių Sei mo na rių var du“, – aiš
ki no par la men ta rė.

D.Mi ku tie nė įsi ti ki nu si, kad 
bal suo jant bu vo pa žeis ti pro ce
dū ri niai veiks mai dėl vi ce pir mi
nin ko Rai mun do Šu kio, gy nu sio 
sa vo par ti jos ko le gą – svei ka tos 
ap sau gos mi nist rą Al gį Čap li ką, 
kal tės.

„Aki vaiz du, esa me tei sūs – 
įsta ty mai pa žeis ti“, – pik ti no
si me di ci ni nį iš si la vi ni mą tu rin
ti Sei mo na rė.

Do mi na tik pi ni gai
Ko dėl taip sku ba ma įgy ven din
ti re for mą?

Pa sak D.Mi ku tie nės, sku bė ji
mas su si jęs su Eu ro pos Są jun gos 
pi ni gų įsi sa vi ni mu.

„Re for ma da ro ma, kad mi nis
te ri ja ga lė tų kont ro liuo ti tuos pi
ni gų srau tus, o ant jų „pa sta ty
ti“ sa vo žmo nes. Pa cien tai jiems 
ne svar būs. Tai pa tvir ti no ir Vals
ty bi nės li go nių ka sos va do vas, 

pri pa ži nęs, kad li go nių srau tai – 
di de lė pro ble ma, bet tik da bar jos 
im ta si. Nors li go ni nių per tvar ka 
tu rė jo pra si dė ti bū tent nuo iš sa
mios li go ni nių srau tų ana li zės“, – 
aiš ki no par la men ta rė.

D.Mi ku tie nė ne su lai kė šyp se
nos dėl mi nist ro svai čio ji mų apie 
li go niams skrai din ti skir tus sraig
tas par nius.

Ji tvir ti no, kad tur tin gos ša lys 
ypa tin giems at ve jams juos tu ri, 
bet sun kiai su vo kia ma, kai apie 
tai pra by la ma per li go ni nių per
tvar ką.

„Į Klai pė do je tei kia mas aukš
čiau sio ly gio gy dy mo pa slau gas 
daug in ves tuo ta. Tad jos ir tu rė
tų iš lik ti“, – ma no Sei mo na rė.

D.Mi ku tie nė kaip pa ra dok są 
ver ti na ir mi nis te ri jos dek la ra ci
jas apie per tvar ko mas nuo sto lin
gai dir ban čias li go ni nes.

Ta čiau re for ma pir miau siai 
pa lies pel nin gai, be įsi sko li ni mų 
dir ban čias gy dy mo įstai gas.

„Švais čiu sios pi ni gus ir tu rin
čios di de lių sko lų pa lie ka mos ra
my bė je“, – ste bė jo si par la men
ta rė.

Po zi ci ja: �� gy�dy�to�jai�no�ri�tik�ra�miai�dirb�ti,�o�ne�ko�vo�ti�su�iš�šo�no�pri�mes�to�mis�tau�py�mo�prie�mo�nė�mis.�
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Ke ti ni mai: �� pa�sak�V.Gryk�šo,�me�di�kų�strei�kas�prieš�ne�ten�ki�nan�čią�li
go�ni�nių�per�tvar�ką�bū�tų�kraš�tu�ti�nė�prie�mo�nė,�ku�rios,� ti�ki�ma�si,�ne
pri�reiks.
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Metų klaipėdietės RiNkiMUs
1-asis balsavimo turas JAU PRASIDĖJO! 

Kviečiame balsuoti ir išrinkti moterį, kurią galima būtų tituluoti aštuntąja Metų klaipėdiete.
Metų klaipėdietės titulo nugalėtoja bus paskelbta apdovanojimų ceremonijoje kovo 5 dieną.

Metų klaipėdietės rinkimuose balsuoju už:
BalsUoti galite:
Dienraštyje ir portale www.kl.lt esančiame kandidačių sąraše pasirinkite savo kandidatę ir atiduokite balsą. 
iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųskite: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos laikraščio redakcija, Naujojo Sodo 
g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda, arba atneškite ir įmeskite į specialias urnas redakcijoje, „Akropolyje“
esančiame filiale bei dešimtyje didžiųjų „Iki“ prekybos centrų.
Balsuoti galima ir mobiliuoju telefonu siunčiant trumpąsias sMs žinutes.
sMs siųskite telefonu 1567. Žinutės laukelyje įrašykite raides Mk, palikite tarpelį ir
parašykite pretendentės eilės numerį sąraše. Žinutės kaina 2 litai.
Balsai bus sumuojami nesvarbu, kokiu būdu bus balsuojama. 
Nuo sausio 21 iki vasario 5 d. balsuodami išrinksite septynias labiausiai šio titulo vertas pretendentes. 
Vasario 8 dieną jos bus paskelbtos dienraštyje.
Nuo vasario 9 iki 19 d. jūsų išrinktos moterys bus pristatomos dienraštyje. 
Nuo vasario 20 iki kovo 3 d. iš septynių finalininkių balsuodami išrinksite  Metų klaipėdietę. 
Daugiau informacijos kasdien dienraštyje ir portale www.kl.lt

1. lo re ta Ber žins kie nė, Klai pė
dos ap skri ties mo te rų LIONS klu bo 
„Smil tė“ na rė.

2. 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. 

3. 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.

4. 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.

5. Renata Būdvytienė, leidybos 
grupės „Druka“ vadovė.

6. Jelizaveta daugininkienė, Klai
pėdos autobusų parko direktorė.

7. aušra daukantaitė, Klaipėdos 
lėlių teatro direktorė.

8. 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.

9. dalytė Fabijonavičienė, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos 
komiteto sekretorė.

10. Ve ra ga rič ki na, Bal ti jos gim na
zi jos ru sų kal bos mo ky to ja me to di
nin kė.

11. Ri ta gi nei kie nė, gy vū nų glo bos 
na mų „5 pė du tės“ stei gė ja.

12. li na grin či kai tė, grei čiau sia Lie

tu vos mo te ris, 2009 m. Eu ro pos 
jau ni mo čem pio nė, pa sau lio stu
den tų va sa ros žai dy nių – uni ver sia
dos lai mė to ja.

13. 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.

14. Ni jo lė Han sen, So cia li nių pro
ble mų spren di mo aso cia ci jos va
do vė.

15. Rita ilgūnė, įmonės „Aumura“ 
direktorė.

16. aleksandra ivanenko, daugia
vaikė mama.

17. Vi da Jab lons kie nė, įmo nės „Da
tus“ di rek to rė.

18. Va le ri ja Jan kū nai tė, et no lo gė.

19. aud ro nė Ma ri ja Ja nu lie nė, vai
kų gy dy to ja.

20. 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.

21. gražina Juodytė, žurnalistė.

22. Violeta Jusionienė, Klaipėdos 
galerijos vadovė.

23. te re sė kar pa vi čiū tė, Klai pė dos 
uni ver si te ti nės li go ni nės aku še rėgi
ne ko lo gė.

24. giedrė karpienė, „MP models“ 
modelių agentūros vadovė. 

25. Virginija kazakauskienė, Klai
pė dos Švietimo skyriaus vedėjo pa
vaduotoja.

26. ire na kaz laus kie nė, Jū ri nin kų 
PSPC gy dy to ja.

27. si gi ta ke dy tė, odon to lo gė.

28. kris ti na kes mi nie nė, spor to 
klu bo „Ki to ni ja“ stei gė ja.

29. Vir gi ni ja ko chans ky tė, ak to rė.

30. Re gi na kon tau tie nė, pri va čios 
pa grin di nės mo kyk los „Uni ver sa 
Via“ di rek to rė.

31. Je le na kro chi na, Jū ri nin kų žmo
nų są jun gos va do vė.

32. 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.

33. da lia kuž mars ky tė, ope ros so
lis tė, Klai pė dos mu zi ki nio teat ro ar
tis tė.

34. ta ma ra lo chan ki na, ne vals ty bi
nės spe cia lio sios mo kyk los „Svet lia
čiok“ di rek to rė.

35. dai va lo žy tė, dai li nin kė ke ra
mi kė.

36. 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.

37. dia na Ma čiū tė, spor ti nin kė.

38. da nu tė Maž ri mie nė, Si mo no Da
cho mo kyk los mo ky to ja me to di nin kė.

39. audronė Milkintaitė, akušerė
ginekologė.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. Uli ja na pet rai tie nė, pe da go gė. 

44. Vir gi ni ja pet kie nė, akių li gų gy
dy to ja.

45. 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.

46. tatjana puškarskaja, „Vilojos“ 
sveikatos centro šeimos gydytoja.

47. ing ri da Rim kie nė, „Vėt run gės“ 
gim na zi jos bio lo gi jos mo ky to ja.

48. in ga Ri nau, Klai pė dos uni ver si
te to dės ty to ja.

49. Jovita saulėnienė, filologė, 
2010 m. I.Simonaitytės premijos 
laureatė.

50. Romena savickienė, Klaipėdos 
turizmo ir kultūros informacijos 
centro direktorė.

51. Ne lė sa vi čen ko, teat ro ir ki no 
ak to rė.

52. dia na stan kai tie nė, Klai pė dos 
so cia li nio pa ra mos cent ro di rek to rė.

53. Zi ta stan kū nai tė, Klai pė dos 
S.Šim kaus kon ser va to ri jos lie tu vių 
kal bos ir li te ra tū ros dės ty to ja.

54. irena Šakalienė, Klaipėdos sa
vivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus 
vedėja.

55. ag ni ja Šei ko-sa ru lie nė, cho
reog ra fė.

56. Vid man ti na ti mins kie nė, Bro
žy nų svei ka tos cent ro šei mos gy dy
to ja.

57. ali na Ve ly kie nė, mies to ta ry
bos na rė.

58. lo li ta Zem lie nė, Klai pė dos uni
ver si te to lei dyk los di rek to rė.

59. danutė Žičkuvienė, Klaipėdos 
koncertų salės vadovė.

60. dai va Že mai tie nė, bend ro sios 
pra kti kos slau gy to ja.

61. da lia Žu kie nė, ne vy riau sy bi nės 
or ga ni za ci jos „Ža lio ji ban ga“ pir mi
nin kė.
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Me tų klai pė die tės rin ki mai – šven tė
La bai ge rai, kad „Klai pė da“ ir šie met 
ren gia Me tų klai pė die tės rin ki mus. Man 
tai yra vie nas svar biau sių ren gi nių uos
ta mies ty je. Rin ki mų or ga ni za to riams no
riu pa lin kė ti sėk mės. Ma nau, jog ir šie
met šis ren gi nys taps tik ra šven te Klai
pė do je.

Ja ni na

Ku ni gai tuš ti na baž ny čias
No riu at si liep ti į „Klai pė do je“ spaus din tą 
A.Alek sė jū nai tės straips nį „Aša ros – dėl 
krikš to“. Prieš tai ma čiau per te le vi zi ją 
lai dą, kad kar di no las Aud rys Juo zas Bač
kis Lie tu vos pa bai sai, žmog žu džiui Si gi
tui Gaid jur giui at lei do nuo dė mes ir pa
krikš ti jo. Bu vau pa krau pęs. Mie li žmo
nės, at si liep ki te, pa reikš ki te sa vo nuo

mo nę, kaip jums at ro do, ar ga li ku ni gai 
taip da ry ti, kad no rė ju siam pa si krikš ty
ti ber niu kui bu vo at sa ky ta, o žmog žu
dys pa krikš ty tas. Ber niu kas, ma to te, nie
ko ne nu žu dė, to dėl jo ir ne ga li ma krikš
ty ti. Die vas ma to to kius ku ni gų spren di
mus, bet jie ne bi jo lau žy ti De šimt Die
vo įsa ky mų. Baž ny čios tuš čios, vie na ki
ta se nu tė sė di. Užuot į baž ny čią pri trau
kę kuo dau giau žmo nių ir ypač jau ni mo, 
dva si nin kai žmo nes at stu mia. Tai kuo be
rei kia ti kė ti?

Vac lo vas

Kan ki na mu zi ka
La bai no rė čiau su ži no ti, ar kas nors tik ri
na mik roau to bu sų vai ruo to jus, jų kul tū
rą ir tai, kaip jie lai ko si tei sės ak tų, ar ne
sle pia mo kes čių. Nuo lat va ži nė ju sep tin
to marš ru to mik roau to bu sais. Pri pa žįs
tu, kad tvar ka ir šva ra juo se ge res nė. Ta
čiau yra vie nas vai ruo to jas, ku ris jau me
tų me tus ke lei viams ne duo da bi lie tė lių, 
jų nuo lat rei kia rei ka lau ti. Ma nau, ke lei

vis pri va lo tu rė ti bi lie tą. Tai ypač ak tua lu 
da bar, kai yra sli du. Pa vyz džiui, mik roau
to bu sas pa teks į ava ri ją, nu ken tės ke lei
viai. Ta čiau kaip įro dy ti, kad va žia vai tuo 
au to bu su, jei ne tu ri bi lie to. Dar vie na pro
ble ma – mu zi ka. Be veik vi suo se mik roau
to bu suo se prie ga li nių sė dy nių pri tvir tin
tos ko lo nė lės, per ku rias la bai gar siai lei
džia ma mu zi ka. Kai pa pra šai vai ruo to jo, 
jog pri til dy tų, šis at šau na, kad ki tiems ke
lei viams pa tin ka. Man yra te kę skai ty ti, 
kad Gvan ta na mo ka lė ji me ka li nius kan
kin da vo gar sia mu zi ka. Tai, va di na si, vai
ruo to jai mus lai ko ka li niais, ku riuos rei
kia baus ti? Pers kai čiau Vie šo jo trans por
to tai syk les, ku rio se aiš kiai pa ra šy ta, kad 
au to bu suo se ir mik roau to bu suo se drau
džia ma gar siai leis ti mu zi ką. To dėl ir ky la 
klau si mas, ar kas nors kont ro liuo ja mik
roau to bu sų vai ruo to jus, kad jie tin ka mai 
elg tų si?

Si gi ta

Pa ren gė Vir gi ni ja Spu ry tė
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Iš kur ta mei lė 
pe do fi lams?

K
uo ga li ma paaiš
kin ti kai ku rių bau
džia mo sios val
džios struk tū rų ir 

ne tik jų sa vo tiš ką „mei lę“ iš
kry pė liams?
Nors šū viais nuai dė ju si pe do
fi li jos by la įgy ja vis nau jų ir vis 
la biau pa gie žin gų at gar sių, ti
kė ti na, kad ji vis dėl to baig sis 
nie kuo. Grau džias, bet sun kiai 
spau džia mas aša ras iš žyd rų jų 
ek ra nų lie jęs pa grin di nis įta ria
ma sis pa sieks sa vo tiks lą – bus 
iš tei sin tas, o vė liau dar iš kels 
by lą prieš vals ty bę. Juk for ma
liai taps nu ken tė ju siuo ju, sie
kian čiu įtvir tin ti sa vo trium fą 
ir ta ria mos skriau dos pa tir tį.

Koks ga lė tų bū ti iš tei si ni mo pa
grin das?
Ga li ma įtar ti, kad štai ties šiuo 
klau si mu da bar la biau siai ir yra 
su si tel kę bau džia mo sios val
džios struk tū rų at sto vai. Juk tau
ta lau kia, tad rei kia ką nors su gal
vo ti. Pap ras čiau sias va rian tas – 
trūks ta kal tės įro dy mų. Štai ir vis
kas. Pa tir ties šiuo klau si mu tei sė
sau gi nin kai tu ri. Kai 1998ai siais 
Lie tu vos pe do fi lų pa triar chas Er
vy das Če ka na vi čius bu vo įtar tas 
ža gi nęs psi chot ro pi niais vais tais 
pri gir dy tus ne pil na me čius, ki lęs 
di de lis triukš mas pa si bai gė nie
kuo. Po dve jų me tų teis mas iš
kry pė lį re ci dy vis tą nu tei sė tik už 
nuo dų py li mą į ar ba tė lę. Dėl ža
gi ni mo jis bu vo iš tei sin tas – trū
ko įro dy mų!
Yra ir tarp tau ti nės pa tir ties. 
2000ai siais Lat vi jo je ki lęs tarp
tau ti nis pe do fi li jos skan da las, 
ku ria me bu vo links niuo ja mos 

net prem je ro And rio Ške lės ir mi
nist ro Val džio Bir ka vo pa var dės, 
bai gė si nie kuo, nors par la men ti
nė ko mi si ja juos bu vo įvar di ju
si pe do fi lų tink lo na riais. Tai ne 
kar tą triukš min gai bu vo skelb
ta ir spau do je. Tą syk į be lan gę 
pa so din ti tik pa pras ti šio tink lo 
na riai ir ieš mi nin kai. Pe do fi li jos 
tink lo or ga ni za to riais va di na mi 
Ju ri jus Jur je vas, Ai na ras Ei sa
kas bei In gus Tū nas nu teis ti ke
le riems me tams ka lė ji mo pa rei
gū nams skir to je įstai go je. Jų įta
kin gų „bend ra žy gių“ pa var dės 
į vie šu mą taip ir neiš ki lo. Tie sa, 
dar tu rė jo at si sta ty din ti Lat vi jos 
vy riau sy bė.
Ko kių įta kin gų Lie tu vos pe do fi lų 
pa var dės sly pi po tam sia mū siš
kio pe do fi li jos skan da lo skrais te? 
Jau šian dien ga li ma kons ta tuo ti, 
jog ap gai lė ti nos pa stan gos įro dy
ti, kad ša ly je vei kia ga lios sver tus 
tu rin tis ir la bai įta kin gas iš kry pė
lių kla nas, bus ne sėk min gos. Nes 
pa pras čiau siai nė ra suin te re suo
tų as me nų, ga lin čių tai pa da ry ti, 
– vi si tū no tos ga lios įta ko je. 
Juo lab kad kar tą jau taip įvy ko. 
Kai tais pa čiais 2000ai siais lat
vių tei sė sau gi nin kai per spė jo 
mū siš kius, kad Lat vi jos iš kry
pė liai vei kė iš vien su kai ku riais 
mū sų ša lies vei kė jais, jiems bu
vo at sa ky ta: Lie tu vos pe do fi lai 
pri klau so eli tui, o eli tas pas mus 
yra ne pa kal ti na mas. Štai taip, pa
si ro do.
Įvy kius ati džiai ste bin tys mū sų 
ša lies žmo nės pa ste bi ir tai, kad 
šiuo me tu pe do fi li jos gais ro ge si
ni mui me ta mi di de li pi ni gai. Kal
ba ma, jog po tam tik ras įstai gas 
vaikš ti nė ja „dė dė la ga mi nė lis“. 
Jo ku piū ro mis kli juo ja mos vi
sos sky lės, pro ku rias ga li iš lįs ti 
de mas kuo jan ti in for ma ci ja.
To pa ties la ga mi nė lio tu ri niu 
den gia mos ir amb ra zū ros, pro 
ku rias į vie šu mą ga li iš šau ti „ne 
to kią nuo mo nę“ for muo jan čios 
ži nios, nes nuo mo nę taip pat 
sten gia ma si pa veik ti pe do fi lų 
nau dai. Tai šian dien ta po taip 
aki vaiz du, kad jau ne beį ma
no ma ne pas te bė ti.

Jau šian dien ga li
ma kons ta tuo ti, jog 
pa stan gos įro dy ti, 
kad vei kia la bai įta
kin gas iš kry pė lių 
kla nas, bus ne sėk
min gos.

Prieš
Di si den tas mon sin jo ras Al fon sas Sva rins kas:
– Pats pir mas pa sa kiau sa vo nuo mo nę – tai yra nu si kal
ti mas. Ne ga li ma žmo gaus po mir ties iš reng ti. Kas ma tė 
An ta no Sme to nos ar Jo no Ba sa na vi čiaus kū ną ir už fik sa
vo? O da bar žmo gus pa vaiz duo tas su skry bė le ir iki juos
tos nuo gas. Ne ga li ma iš vis ko ty čio tis, yra šven ti da ly kai. 
Ma nau, jog Pre zi den tė pa da rė di de lę klai dą, kad ši tą ne
praus ta bur nį pri siė mė į Pre zi den tū rą. To kia ma no tvir
ta nuo mo nė. Kai aš vie šai tai pa sa kiau, ir ki ti jau pra dė jo 
kar to ti tą pa tį. Ma nau, kad anks čiau ar vė liau tą pa veiks
lą nuims. Bet gė da liks. To kiam pa veiks lui vie ta tik šiukš
ly ne ir tai ne la bai mies to cent re, o kur nors šo ne. Kaip gi 
ga li ma nie kin ti šven tus da ly kus? Jei bū tu me mu sul mo nai, 
jam kaip mat už to kius da ly kus bū tų nu lė ku si gal va. Mes 
vis ką at lei džia me, vis ką do va no ja me, vis ką griau na me ir 
nie ko ne be tu ri me. O mu sul mo nai ei na per Eu ro pą, per 
kon ti ne n tus, jie tu ri ti kė ji mą, žmo giš ką ar ne žmo giš ką, 
bet jie to lai ko si ir lai mi. Ma nau, jog Pre zi den tū ro je tu ri 
bū ti pa ka bin ti pa veiks lai su mū sų did vy riais.

Me no pa skir tis – šo ki ruo ti?

	 	 BFL	ir	Vy	tau	to	Liau	dans	kio	nuo	tr.

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

P
re zi den tū ros šei mi nin kė Da lia Gry baus kai tė, į rū mus įsi lei du si drą sų dai li nin ko Ša rū no Sau kos kū ri nį, sa kė si no
rin ti pa ner vin ti vi suo me nę. Ir, re gis, pa sie kė sa vo tiks lą. Lie tu vos var do tūks tant me čiui skir to pa veiks lo at si ra di
mas Pre zi den tū ro je su lau kė ir ašt rių reak ci jų.

Už
Me no ga le ri jos „Ba ro ti“ va do vė An dže li ka Ba ro ti:
– Džiau giuo si, kad šiuo lai ki niai me nai at si ran da to kio
se vie to se kaip Pre zi den tū ra. Ypač to kie me ni nin kai kaip 
Š.Sau ka, be abe jo, yra to ver ti. Nes tai jau mū sų mu zie
ji nis au to rius. Ar to kie dar bai ma to mi Pre zi den tū ro je, ar 
mu zie ju je – tur būt ypač di de lio skir tu mo nė ra, svar bu, 
kad jie eks po nuo ja ma vie šo je erd vė je, yra ma to mi aukš
čiau siu ly giu. Be abe jo, tai pui ku. Bet bū tų dar pui kiau, 
jei Pre zi den tū ra įsi gy tų šį Š.Sau kos dar bą. Gal būt Pre
zi den tū ra atei ty je bū tų pa jė gi kur ti šio kią to kią Lie tu vos 
var dą gar si nan čių me ni nin kų ko lek ci ją. Tai tie siog pa
mąs ty mas atei čiai. O kad dėl šio dar bo ky la dis ku si jų, 
jau yra ge rai. No rė čiau, jog apie me ną jų kil tų kuo dau
giau. Me no pa skir tis – ne liū liuo ti, ne čiū čiuo ti, o vir
pin ti tam tik ras mū sų sty gas. Ir ge rai, kad žmo nės kal
ba, ge rai, kad kū ry ba su kre čia ir at krei pia į sa ve dė me sį. 
Kiek te ko ma ty ti per te le vi zi ją, šis dar bas Pre zi den tū ro je 
at ro do vi sai ge rai ir ne ma nau, jog truk do. Juo la biau kad 
sa vo ver te jis iš kon teks to neišk ren ta.
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Sta sys Gu da vi čius
s.gudavicius@diena.lt

Trum pa me, bet ga na po mpas tiš
ka me jun gia ma ja me su va žia vi me 
šeš ta die nį G.Vag no rius vien bal
siai iš rink tas KP pir mi nin ku. Jo 
pa va duo to jais ta po „Vie nos Lie
tu vos“ frak ci jos se niū nas Alek
sand ras Sa cha ru kas ir bu vęs 
Krikš čio niš ko sios de mok ra ti jos 
par ti jos va do vas Vin cen tas La
ma naus kas. 

G.Vag no rius už si mi nė, kad 11 
„Vie nos Lie tu vos“ frak ci jos Sei me 
na rių mie lai pri si jung tų prie val
dan čio sios koa li ci jos, ku ri da bar 
vie ni ja vos 71 par la men ta rą iš 141. 
Ta čiau nau jo sios par ti jos at sto vai 
už tai no rė tų gau ti įta kin gų po stų. 
Pats G.Vag no rius pa reiš kė į jo kį mi
nist ro po rtfe lį ne pre ten duo siąs.

– Jūs pri si jung si te prie val
dan čio sios ke tu rių cent ro de
ši nės par ti jų koa li ci jos?
– Nea be jo ju, kad mes ga li me dirb ti 
koa li ci jo je. Mū sų atė ji mo į Vy riau
sy bę, į val dan čią ją koa li ci ją pa grin
di nė są ly ga yra ne po stai, o es mi nės 
eko no mi nės po li ti kos kei ti mas, sie
kiant iš ves ti Lie tu vą iš gi lė jan čios 
eko no mi nės kri zės ir au gan čio ne
dar bo. Mes ne no ri me atei ti tik tam, 
kad sta tis tiš kai at lik tu me vaid me nį 
koa li ci jo je ir ją su stip rin tu me bal
sais. Mes no ri me iš ves ti Lie tu vą iš 
eko no mi nės ir fi nan si nės griū ties.

– Ko kių po stų ti kė tu mė tės?
– Nea be jo ja me, kad da ly va vi mas 
val dan čio jo je koa li ci jo je yra neiš
ven gia mas be dar bo Vy riau sy bė
je. Sei me yra su tar ta, kad frak ci
jos na riui bus pa siū ly tas Sei mo 
vi ce pir mi nin ko po stas, taip pat 
Kai mo rei ka lų ko mi te to po stas. 
Dėl to, ma nau, pa va sa rį abe jo nių 
ne kils. Mes taip pat ma no me, kad 
de le guo si me sa vo du at sto vus į 
Vy riau sy bę. Bet tai nė ra mū sų są
ly ga. Mes ne ke lia me jo kių rei ka la

No ri dvie jų mi nist erijų
Eksp rem je ro Ge di mi no Vag no riaus va
do vau ja mos Krikš čio nių kon ser va to rių 
so cia li nės są jun gos, Sei mo „Vie nos Lie
tu vos“ frak ci jos ir ke lių Krikš čio niš ko
sios de mok ra ti jos par ti jos sky rių sa vait
ga lį su for muo ta jung ti nė po li ti nė jė ga 
va din sis Krikš čio nių par ti ja (KP).

vi mų, tie siog lau kia me iš da bar
ti nės koa li ci jos ly de rių konk re čių 
pa siū ly mų, ku riuos ža dė jo pa teik
ti dar prieš Nau juo sius me tus.

– Tai gal ne bū ti nai bus mi
nist rų po stai, gal bus vi ce mi
nist rai ar pa na šiai?
– Ma nau, jei gu koa li ci ja no rės 
mus pa kvies ti, tai neiš ven gia
mai pa siū lys ir mi nist rų po rtfe
lių. Bet, kaip mi nė jau, mes dėl to 
šiuo me tu gal vos ne su kam ir ne
gal vo jam. Mums daug svar bes
nis koa li ci jos ir Vy riau sy bės nu
si sta ty mas keis ti da bar ti nę eko
no mi nę po li ti ką. Mū sų pa teik tas 
an tik ri zi nis veiks mų pla nas yra 
kaip sig na las koa li ci jai ir Vy riau
sy bei, pa ro dan tis, ko mes sie kia
me, ko ti ki mės.

– Vi sai ne se niai Dar bo par ti ja 
ban dė kel ti ne rea lias są ly gas, 
kai koa li ci ja ją kvie tė bend ra
dar biau ti. Jūs ir gi tu ri te są ly
gų, ku rios ga li kel ti tam tik rų 
įta ri mų, jog bus ne priim ti nos 
val dan tie siems. Ar neat si tiks 
taip, kad jū sų są ly gos bus ne
priim ti nos?
– Mū sų pa teik ta pro gra ma ne tu
ri nie ko bend ra su Dar bo par ti jos 
po pu lis tiš kais pa siū ly mais. Mū
sų pa teik ti pa siū ly mai yra rea lis
tiš ki, įver tin ti eks per tų. Pa ga liau 
Vy riau sy bė, pri pa ži nu si nak ti nės 
mo kes čių re for mos klai das, pa ti 
pa ma žu ati tai so tas klai das.

– Ar pa ts sa ve įsi vaiz duo ja te 
mi nist ro po ste?

– Da bar ti nė je Vy riau sy bė je neį si
vaiz duo ju.

– Ko dėl?
– Su prem je ru And riu mi Ku bi liu mi 
su ta ria me vie nu klau si mu – mū sų 
pa žiū ros į eko no mi ką, į vals ty bės val
dy mą iš es mės ski ria si. Tad aš neį si
vaiz duo čiau dar bo Vy riau sy bė je, ku
rios va do vas at vi rai ven gia va do vau
ti ša lies ad mi nist ra ci jai, ven gia koor
di nuo ti eko no mi nę po li ti ką ir ne vyk
do jo kio an tik ri zi nio pla no. Ki ta ver
tus, ne pa slap tis, kad A.Ku bi lius tu
ri kaž ko kį komp lek są dėl ma no da
ly va vi mo bend ro je veik lo je. Bet tai 
ne reiš kia, kad aš ne ga liu dirb ti iš
vien ir ne ga liu pa dė ti Vy riau sy bei 
ar mū sų de le guo tiems mi nist rams, 
neu žim da mas jo kio po sto.

– Tai kaip ta da ga li ma įsi vaiz
duo ti bend rą dar bą, jei gu par
ti jos ly de ris ne su ta ria su di
džiau sios val dan čio sios koa
li ci jos par ti jos ly de riu, prem
je ru?
– Tai pri klau so nuo Vy riau sy bės 
va do vo siū ly mų. Vy riau sy bės va
do vas iki šiol ne pa tei kė jo kių siū
ly mų, iš sky rus tai, kad jis ne no rė
tų ma ty ti ma nęs Vy riau sy bė je.

– Ku riuo se po stuo se sa vo par
ti jos at sto vus no rė tu mė te ma
ty ti Vy riau sy bė je?
– Esa me įvar di ję, kad ga li me ge
riau siai dirb ti mi nis te ri jo se, ku
rios dau giau sia pri klau so kon ser

va to rių kom pe ten ci jai, nes ne no ri
me griau ti koa li ci jos. Bet vėl gi nee
tiš ka mums bū tų teik ti pa siū ly
mus, nes esa me priė mę prin ci pin
gą spren di mą, kad pa tys ne teik
si me jo kių siū ly mų, bet lauk si me, 
kad mums bū tų pa teik ti pa siū ly
mai. Tu ri me la bai stip rių pa jė gu
mų tei sės, eko no mi kos sri ty se.

– Ar bus tvir ta to kia koa li ci ja, 
ku rio je tiek daug prieš prie
šų – jū sų su A.Ku bi liu mi, ki
tų jū sų par ti jos na rių su Arū
nu Va lins ku?
– Dėl to aš ir ne ke liu jo kių rei ka
la vi mų dėl ma no pa ties da ly va vi
mo. Mes ne ke lia me jo kių išanks ti
nių są ly gų dėl po stų.

– Į Sei mo vi ce pir mi nin kus 
bus siū lo mas bu vęs „Vie nos 
Lie tu vos“ frak ci jos se niū nas 
Lai mon tas Di nius?
– Taip, jis yra pa teik tas.

– O į Kai mo rei ka lų ko mi te to 
va do vus?
– Siū ly si me Jo ną Ra mo ną, ku ris 
ke ti na įsi jung ti į mū sų frak ci ją.

– O ko kius kan di da tus siū ly
tu mė te į mi nist rus, jei gu to kie 
po stai bū tų jū sų par ti jai per
duo ti?
– Ne, aš ne no rė čiau spe ku liuo ti. 
Ne no ri me ab so liu čiai tais klau si
mais kal bė ti, nes tai pa pras čiau
siai ne ko rek tiš ka.

De ry bos: �� G.Vag�no�rius�(vi�du�ry�je)�už�si�mi�nė,�kad�11�„Vie�nos�Lie�tu�vos“�
frak�ci�jos�Sei�me�na�rių�mie�lai�pri�si�jung�tų�prie�val�dan�čio�sios�koa�li�ci�jos,�
ta�čiau�už�tai�no�rė�tų�gau�ti�įta�kin�gų�po�stų.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.
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30Eu�ro�pos�Par�la�men�to�Tei�sės�
rei�ka�lų�ko�mi�te�tas�šį�tre�čia�die
nį�tu�rė�tų�svars�ty�ti�klau�si�mą�
dėl�Dar�bo�par�ti�jos�ly�de�rio�Vik
to�ro�Us�pas�ki�cho�ne�lie�čia�my
bės�pa�nai�ki�ni�mo.�To�dar�bir�že
lį�pa�pra�šė�Lie�tu�vos�ge�ne�ra�li�nė�
pro�ku�ra�tū�ra.�V.Uspaskichas�
kaltinamas�dėl�partijos�„juo
dosios�buhalterijos“.

Ka�den�ci�ją�bai�gęs�pre�zi�den
tas�Al�gir�das�Bra�zaus�kas,�
prieš�po�rą�sa�vai�čių�pa�gul
dy�tas�į�Vil�niaus�uni�ver�si�te�to�
San�ta�riš�kių�kli�ni�kas,�ir�to
liau�lie�ka�Rea�ni�ma�ci�jos�sky
riu�je,�ta�čiau�jo�būk�lė�ge�rė�ja.�
Į�li�go�ni�nę�gar�sus�po�li�ti�kas�
pa�te�ko�dėl�krau�jo�už�krė�ti
mo�ir�jo�su�kel�to�šo�ko.

SpręS  
li ki mą

Ge ri  
ženk lai Mi nist rai 

ir gi tau po
Mi nist rų al gos, pa ly gin ti 2009 m. 
pir mą ir ket vir tą ket vir čius, ma žė
jo vi du ti niš kai po 3,5 tūkst. li tų.

Re mian tis mi nist ro pir mi nin ko 
sek re to ria to va do vės Vai dos Jau
niš kie nės BNS pa teik ta in for ma
ci ja, 2009ųjų pra džio je di džiau
sią at ly gi ni mą gau da vo mi nist ras 
pir mi nin kas And rius Ku bi lius 
ir bu vęs fi nan sų mi nist ras, šiuo 
me tu kan di da tas į eu ro ko mi sa
rus Al gir das Še me ta.

Ma žiau sią at ly gi ni mą tuo met 
gau da vo ap lin kos mi nist ras Ge
di mi nas Kaz laus kas, kul tū ros 
mi nist ras Re mi gi jus Vil kai tis, 
ener ge ti kos mi nist ras Ar vy das 
Sek mo kas, tei sin gu mo mi nist ras 
Re mi gi jus Ši ma šius ir ūkio mi
nist ras Dai nius Krei vys.

Me tų pa bai go je di džiau sią al gą 
gau da vo A.Ku bi lius ir kraš to ap
sau gos mi nist rė Ra sa Juk ne vi
čie nė.

Prem je ras A.Ku bi lius 2009ųjų 
pir mą ket vir tį vi du ti niš kai už
dir bo 15 302 li tus per mė ne sį, 
ket vir tą ket vir tį – 10 191 li tą per 
mė ne sį, neats kai čius mo kes čių.

Ap lin kos, kul tū ros, ener ge
ti kos, tei sin gu mo ir ūkio mi
nist rų al ga pir mą praė ju sių me tų 
ket vir tį sie kė vi du ti niš kai 11 970 
li tų per mė ne sį. Ket vir tą ket vir tį 
G.Kaz laus kas gau da vo 8734 li tus, 
D.Krei vys – 8483 li tus, R.Vil
kai tis, A.Sek mo kas ir R.Ši ma
šius – po 8480 li tų per mė ne sį.

Kraš to ap sau gos mi nist rės R.Juk
ne vi čie nės mė ne sio al ga pir mą 
praė ju sių me tų ket vir tį sie kė 14 129 
li tus, ket vir tą – 10 006 li tus. Tiek 
pat 2009 m. pa bai go je vi du ti niš kai 
gau da vo ir at si sta ty di nęs už sie nio 
rei ka lų mi nist ras Vy gau das Ušac kas 
bei švie ti mo ir moks lo mi nist ras 
Gin ta ras Ste po na vi čius. V.Ušac ko 
al ga 2009ųjų pir mą ket vir tį bu vo 
13 747 li tai, G.Ste po na vi čiaus – 
13 753 li tai per mė ne sį.

Su si sie ki mo mi nist ras Eli gi jus 
Ma siu lis me tų pra džio je vi du
ti niš kai už dir bo 13 048 li tus per 
mė ne sį, me tų pa bai go je – 9243 
li tus, neats kai čius mo kes čių. 
To kio pat dy džio at ly gi ni mas ket
vir tą ket vir tį te ko ir vi daus rei
ka lų mi nist rui Rai mun dui Pa lai
čiui. Jis per pir mus tris praė ju sių 
me tų mė ne sius gau da vo 13 047 
li tų mė ne sio al gą.

Svei ka tos ap sau gos mi nist ro 
Al gio Čap li ko al ga pir mą ket vir tį 
sie kė 12 522 li tus per mė ne sį, 
o ket vir tą ket vir tį – 9752 li tus. 
Tiek pat praė ju sių me tų pa bai go je 
gau da vo ir že mės ūkio mi nist ras 
Ka zys Star ke vi čius. Jo at ly gi
ni mas pir mą me tų ket vir tį bu vo 
13 765 li tai per mė ne sį.

Fi nan sų mi nist ro mė ne sio 
dar bo už mo kes tis per me tus kri to 
nuo 14 170 li tų iki 9498 li tų. So
cia li nės ap sau gos ir dar bo mi
nist ro at ly gi ni mas per pir mus 
2009ųjų tris mė ne sius sie kė po 
13 406 li tus, me tų pa bai go je – 
9243 li tus per mė ne sį. 

BNS inf.

Ne pa slap tis, kad 
A.Ku bi lius tu ri kaž
ko kį komp lek są dėl 
ma no da ly va vi mo 
bend ro je veik lo je.
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€ Valiutų kursai
Pirmadienis20100125
Valiuta kiekis santykis Valiuta kiekis santykis
australijosdoleris auD 1 2,2168 kinijosjuanių Cny 10 3,5745
Baltarusijosrublių ByR 10000 8,5177 latvijoslatas lVl 1 4,8758
Čekijoskronų CZk 10 1,3241 lenkijoszlotų Pln 10 8,4673
Danijoskronų Dkk 10 4,6395 norvegijoskronų nOk 10 4,2235
DBsvarassterlingų GBP 1 3,9650 Rusijosrublių RuB 100 8,2172
estijoskronų eek 10 2,2067 Švedijoskronų sek 10 3,3939
euras euR 1 3,4528 Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3468
Japonijosjenų JPy 100 2,6983 turkijoslira tRy 1 1,6460
JaVdoleris usD 1 2,4403 ukrainosgrivinų uaH 10 3,0092

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

Ak me nys į EE PA dar žą
Elekt ros ir elekt ro ni kos at lie kų 
per dir bė jai kal ti na elekt ro ni kos 
pre kių ga min to jus ir im por tuo
to jus iš si su ki nė jant nuo įsi pa
rei go ji mų. Pas ta rie ji at ker ta, kad 
tai šmeiž tas, ir svars to ga li my bę 
kreip tis į teis mą.

Lie tu vai vis ne pa vyks ta įgy
ven din ti ES di rek ty vos nuo
sta tų – su rink ti ir per dirb ti 4 
kg pa vo jin gų ap lin kai elekt ros 
ir elekt ro ni nės įran gos (EEĮ) at
lie kų vie nam ša lies gy ven to jui. 
Pas ta rai siais me tais šis ro dik lis 
siek da vo vos apie 3 kg vie nam gy
ven to jui, o 2009 m., pre li mi na riu 
per dir bė jų skai čia vi mu, te su da rys 
po rą ki log ra mų.

Per dir bė jų tei gi mu, dėl to kal
čiau sia EEĮ ga min to jus ir im
por tuo to jus vie ni jan ti aso cia ci ja 
EE PA. Esą ga min to jams ir im por
tuo to jams, ei nan tiems lo biz mo 
ke liu, nuo lat pa vyks ta iš si suk ti 
nuo prie vo lių.

„Elekt ro ni kos at lie kų tvar ky mą 
me la gin gais mi tais api py nu si 
EE PA at sto vau ja tik sa vo na rių ko
mer ci niams in te re sams. EE PA val
dy ba ir di rek to rius su si kon cent
ra vo į lo biz mą. Aso cia ci ja sie kia, 
kad jos na riai iš leis tų kuo ma žiau 
pi ni gų at lie koms per dirb ti. Jiems 
pa to giau sia bū tų ap skri tai ne vyk
dy ti jo kių už duo čių. Ta čiau tūks
tan čiai to nų EEĮ at lie kų kas met 
at si du ria są var ty nuo se, me ta lo 
lau žo su pirk tu vė se ar ba pa miš
kė se. Kas ap gins ap lin ko sau gą?“ – 
re to riš kai klau sė bend ro vės „EMP 
re cyc ling“ ge ne ra li nis di rek to rius 
Al mon tas Ky bar tas.

Nut rauks bend ra dar bia vi mą
Anot jo, EE PA įkū ri mo tiks las – 
vyk dy ti jos na riams pa teik tas 
elekt ro ni kos at lie kų tvar ky mo 
už duo tis. Ta čiau nuo pat įkū ri mo 
EE PA (aso cia ci ja įkur ta 2006 m.) 
esą už sii ma ne ta veik la, dėl ku
rios bu vo įsteig ta.

At lie kų rin ko je žvan ga gink lai
Kol elekt ros ir 
elekt ro ni kos rin ko
je dir ban tys vers li
nin kai pe ša si dėl 
pi ni gų, gy ven to jai 
su ka gal vas, kur dė
ti se ną bui ti nę tech
ni ką. Ne ma žai tau
tie čių šias at lie kas 
kau pia san dė liu
kuo se, pa lie ka prie 
kon tei ne rių ar ba iš
me ta su šiukš lė mis.

Sun ku: �� „EMP�re�cyc�ling“�dėl�lė�šų�trū�ku�mo�2008–2009�m.�at�lei�do�be�veik�pu�sę�įmo�nės�dar�buo�to�jų.�
� Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

„Per šį lai ko tar pį spau do je pa
si ro dė de šim tys kal ti ni mų, skir tų 
Ap lin kos mi nis te ri jai, sa vi val dy
bėms, per dir bė jams ir net var to
to jams. Bu vo mi na mi vals ty bės 
ins ti tu ci jų slenks čiai, Briu se
ly je skun džia ma Lie tu va. Vis kas 
tam, kad tik bū tų su ma žin ta at
lie kų su rin ki mo už duo tis“, – po 
žur na lis tams su reng tos eks kur
si jos „EMP re cyc ling“ ga myk lo je 
skun dė si A.Ky bar tas.

EE PA pri klau san tys pre ky bi
nin kai į elekt ros ir elekt ro ni kos 
ga mi nių kai ną ne va jau yra įskai
čia vę jų uti li za vi mo są nau das, ta
čiau aso cia ci ja, rink da ma pi ni gus 
iš sa vo na rių, iki šiol ne su kū rė 
jo kios veiks min gos at lie kų su
rin ki mo ir per dir bi mo sis te mos. 
To dėl „EMP re cyc ling“ ža da nu
trauk ti vi sas su tar tis su EE PA ir 
iš aso cia ci jos na rių dau giau ne
priim ti jo kių at lie kų. „Bus sun ku, 
nes EE PA pri klau san tys na riai 
uži ma apie 75 pro c. rin kos. Ban
dy si me dirb ti su ki ta – Ga min to jų 
ir im por tuo to jų aso cia ci ja, pa vie
niais EE PA ne prik lau san čiais pre
ky bi nin kais“, – sa kė A.Ky bar tas.

Gau na per ma žai pi ni gų
Nie ko keis ta, kad per dir bė jai kal
ti na EE PA ir sie kia iš si rei ka lau ti iš 
aso cia ci jos dau giau pi ni gų. Mat 
ga min to jai ir im por tuo to jai ga
ran tuo ja per dir bė jams pra gy ve
ni mo šal ti nį. Pas ta rie ji par duo da 
per dirb tas at lie kas ant ri nių ža lia
vų su pir kė jams. Ta čiau tai daž
niau siai ne pa den gia net veik los 

są nau dų, ką ir kal bė ti apie at ly
gi ni mus ir pel ną. 

Dėl fi nan sa vi mo sty giaus bend
ro vė „EMP re cyc ling“ per 2008–
2009 m. bu vo pri vers ta at leis ti 
apie 180 žmo nių – maž daug pu sę 
įmo nės dar buo to jų.

„Be to, jau ant rus me tus ne su
ge ba me mo kė ti ban kui pa sko los 
už prieš tre jus me tus pa sta ty tą 
šal dy tu vų per dir bi mo ga myk lą. 
Mo ka me tik pa lū ka nas ir ne tru kus 
vėl ei si me pra šy ti, kad ban kas pa
sko los mo kė ji mą ati dė tų. Jei ne, 
teks ga myk lą už da ry ti“, – liūd nai 
kal bė jo A.Ky bar tas.

EE PA di rek to rius Ed ga ras Kriu
ko nis at me tė vi sus per dir bė jų kal
ti ni mus ir ti ki no, kad aso cia ci ja 
nė ra pa žei du si nė vie no įsta ty mo.

„Vi sa tai yra šmeiž tas. Ant raip 
Ap lin kos mi nis te ri ja jau se niai 
bū tų atė mu si iš mū sų li cen ci ją. 
Dėl to svars to me ga li my bę kreip tis 
į teis mą. Tai per dir bė jai ima iš 
mū sų pi ni gus, krau na si sau pel ną 
ir nie kuo ne pri si de da nei prie at
lie kų su rin ki mo sis te mos kū ri mo, 
nei prie gy ven to jų švie ti mo. Jie 
or ga ni zuo ja tas sa vo ak ci jas – ne
mo ka mą EEĮ at lie kų su rin ki mą iš 
gy ven to jų. Bet tai ne švie ti mas, 
o tik jų įmo nės rek la ma, – kal ti
ni mus at mu ši nė jo E.Kriu ko nis. – 
EE PA var to to jams švies ti kiek
vie nais me tais iš lei džia 100–200 
tūkst. li tų – lei džia me lei di nį, apie 
svar bius įvy kius in for muo ja me 
gy ven to jus per ži niask lai dą ir t. t. 
Be je, švie čia mą ją veik lą tu ri me 
vyk dy ti ne tik mes, o ir Ap lin kos 
mi nis te ri ja, sa vi val dy bės, re gio ni
niai at lie kų tvar ky mo cent rai.“

Pa ti ria spau di mą
Jis taip pat at me tė per dir bė jų 
kal ti ni mus, esą EE PA rū pi na
si vien ko mer ci niais sa vo na rių 
in te re sais ir sie kia kuo ma žiau 
su bsi di juo ti elekt ro ni kos at lie
kų per dir bi mą. „Mū sų tiks las yra 
su kur ti su pran ta mą, pa to gią ir ne 

per bran gią elekt ro ni kos at lie kų 
tvar ky mo sis te mą. Na tū ra lu, kad 
gi na me sa vo na rių in te re sus – vi
sos aso cia ci jos tai da ro. Tie sa, vi
sus 2009 m. pra šė me su si tik ti su 
ap lin kos mi nist ru, bet mums vi
sa da bu vo at sa ky ta – ne. Net su 
vi ce mi nist rais su si tik ti ne pa vy
ko. Tad apie ko kį lo biz mą kal ba
me?“ – gy nė si EE PA va do vas.

EE PA at sto vau ja to kiems Lie
tu vos pre ky bos vers lo mil ži
nams kaip „Se nu kų pre ky bos 
cent ras“, „Ma xi ma LT“ ar „To po 
cent rą“ val dan čiai bend ro vei „AG 
Group“, tai gi ko vo ti su aso cia ci ja 
tik rai ne leng va. Ta čiau ir E.Kriu
ko nio žo džiuo se yra da lis tie sos.

Elekt ro ni kos prie tai sų per dir
bė jai, ne va ne ma ty da mi konst
ruk ty vaus bend ra dar bia vi mo su 
EE PA, pra dė jo trauk tis iš rin kos – 
nu trau kė su tar tis su sa vi val dy
bė mis, už da rė su rin ki mo punk tus, 
su stab dė gy ven to jų švie ti mo ak
ci jas ir nu sto jo rink ti elekt ro ni kos 
at lie kas ma žuo siuo se mies tuo se. 
Tai gi, at ro do, kad at lie kos į pa
miš kes pa ten ka ne tik dėl ga min
to jų ir im por tuo to jų kal tės.

E.Kriu ko nio nuo mo ne, vi sa bū
ti na tei si nė ba zė yra. Ta čiau įsta
ty mų esą ne si lai ko ma – per dir
bi mo įmo nės mie lai or ga ni zuo ja 
bui ti nių elekt ro ni kos at lie kų su rin
ki mą, nors pa gal At lie kų tvar ky mo 
įsta ty mą tei sę tai da ry ti tu ri sa vi
val dy bės, ga min to jai ir im por tuo

to jai. EE PA ir per dir bė jai pyks ta si 
jau ne pir mus me tus. Konf ik tas 
pra si dė jo dar 2006–2007 m., kai 
elekt ro ni kos prie tai sų ga min to jai 
ir im por tuo to jai su si rū pi no, ar 
tin ka mai tei kia mos per dir bi mo 
pa slau gos, už ku rias jie mo ka.

Mi nis te ri ja ima si dar bo
Ap lin kos mi nis te ri ja tei gia taip 
pat ma tan ti, kad elekt ro ni kos at
lie kų sri ty je vy rau ja chao sas.

EEĮ at lie kų rin kos pro ble mas 
nag ri nės dvi dar bo gru pės.

„Ma to me di džiu lę pro ble mą. 
Ap gai les tau ja me, kad im por
tuo to jai ir ga min to jai žiū ri neat
sa kin gai, juo lab kad kiek vie nas 
su mo ka me tą per dir bi mo da lį 
pirk da mi elekt ro ni kos pre kę“, – 
tei gė ap lin kos mi nist ro pa ta rė jas 
And rius Bur ba. Be to, į konf ik tą 
ga li įsi kiš ti ir Spe cia lių jų ty ri mų 
tar ny ba (STT). Prieš po rą sa vai čių 
EE PA krei pė si į STT pa rei gū nus, 
kad šie iš tir tų per dir bė jų veik lą.

Lie tu vo je per me tus su si da ro 
apie 50 tūkst. t elekt ro ni kos at
lie kų. Di džią ją jų da lį per dir ba 
pen kios li cen ci juo tos įmo nės 
„EMP re cyc ling“, „Kuu sa kos ki“, 
„No vi te ra“ „Žal va ris“ ir „Bal ti jos 
per dir bi mas“.

Ty ri mas

Elekt ro ni kos at lie ko mis tai syk lin
gai at si kra to tik apie penk ta da lis 
(22 pro c.) ša lies gy ven to jų, ro do 
EE PA už sa ky mu at lik tas vi suo
me nės įpro čių ty ri mas.
Ne tin ka mai se ną bui ti nę tech
ni ką iš me ta net 42 pro c., o li kę 
gy ven to jai lin kę ne be rei ka lin gą 
elekt ro ni nę įran gą kaup ti.
Re mian tis ty ri mo duo me ni mis, 
daž niau siai elekt ro ni kos at lie
ko mis ne le ga liai at si kra to ma pa
lie kant jas ša lia bui ti nių at lie kų 
kon tei ne rių – taip el gę si nu ro dė 
16,6 pro c. ap klaus tų jų. 9,1 pro c. 
tei gė ne rei ka lin gus elekt ro ni kos 
prie tai sus tie siog iš me tan tys su 
ki to mis bui ti nė mis at lie ko mis, o 
12,9 pro c. – pri duo dan tys į me ta lo 
lau žo su pir ki mo aikš te les.
Ne ma ža da lis gy ven to jų dėl skir
tin gų prie žas čių yra lin kę iš vis 
neat sik ra ty ti jiems ne be rei ka lin
gos to kios įran gos. Dau giau sia, 
net 26 pro c., res pon den tų tei gė 
nie ka da neiš me tę se nų bui ti nių 
prie tai sų, 3,9 pro c. nu ro dė ne tu
rin tys ga li my bių jos iš vež ti, o 3 
pro c. pa si lie ka se ną tech ni ką at
sar gi nėms da lims.

Prieš porą savaičių 
EEPA kreipėsi į STT 
pareigūnus, kad šie 
ištirtų perdirbėjų 
veiklą.
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Sunk me čio in ves ti ci jos uos te

Len ki jos pa vyz dys įro dė, kad sunk me tis yra ge riau sias 
lai kas in ves ti ci joms. Klai pė dos uos tas tuo ne pa si nau
do jo. Uos to va do vas Eu ge ni jus Gent vi las ap gai les ta vo 
ir vy lė si, kad sėk min ges ni bus šie me tai, nes pla nuo ja 
re kor di nį kie kį in ves ti ci jų.

Vid man tas Ma tu tis

Nė ra kuo pa si gir ti
Nuo 1993 m. uos tą val dan ti 
Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos
to di rek ci ja į jo vys ty mą in ves
ta vo maž daug 1 mlrd. 380 mln. 
li tų. Klai pė dos uos to kom pa ni
jų in ves ti ci jos yra 2–3 kar tus di
des nės.

2009 m. Uos to di rek ci jos in
ves ti ci jos su da rė 69 mln. li tų. 
Jos bu vo 50 mln. li tų ma žes nės 
nei pla nuo ta. Pas te bi mai su ma
žė jo ir uos to kom pa ni jų in ves ti
ci jos.

Tai ne reiš kia, kad uos te vis kas 
su tvar ky ta ir nie ko ne be rei kia sta
ty ti. Nors sta ty bi nin kų dar bo jė
ga at pi go, in ves ti ci jas stab dė žy
miai pa bran gę ban kų kre di tai. Kai 
ku rios uos to bend ro vės net ne no ri 
už si min ti apie 2009 m. in ves ti ci
jas, nes „nė ra kuo pa si gir ti“.

Daž nai uos to bend ro vių in ves ti
ci jas stab dė ir Uos to di rek ci ja. Jei ji 
lai ku ne sut var ko kran ti nių, ne ga li 
in ves tuo ti ir kom pa ni jos. Taip at
si ti ko dėl 144 kran ti nės sta ty bos. 
UAB „Lo kys“ jos ne pa bai gė lai ku. 
Klai pė dos jū rų kro vi nių kom pa
ni jos 7 mln. li tų in ves ti ci ja į nau

jų uos to li ja li nių van de nų va ly mo 
ter mi na lą nu si kė lė.

Pa na šiai yra ir dėl Va ka rų lai vų 
ga myk los in ves ti ci jų. Kol neiš va
ly tos jos do kų duo bės, bend ro vė 
ne ga li įsi gy ti „Pa na max“ ti po 
lai vams skir to do ko. Ši in ves ti
ci ja, anot Va ka rų lai vų ga myk
los va do vo Ar nol do Ši lei kos, 
bend ro vės veik los stra te gi jo
je jau se niai pla nuo ja ma. 

Bend ro vė 2010 m. numa
to in ves tuo ti 15,7 mln. li tų. Nuo 
2001 m. į jos plėt rą iš vi so in ves
tuo ta per 200 mln. 
li tų.

Pers pek ty va:  � laikas yra pinigai, todėl ša lia da bar ti nių KLAS CO grū
dų ir trą šų ter mi na lų greitai įsi spraus dar du nau ji san dė liai.                     
 Vid man to Ma tu čio nuo tr.
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me tai pi ni gai
 mln. Lt

1993 2 �
1994 7 �
1995 36 �
1996 48 �
1997 102 �
1998 110 �
1999 72 �
2000 52 �
2001 123 �
2002 111 �
2003 95 �
2004 59 �
2005 108 �
2006 98 �
2007 117 �
2008 166 �
2009 69 �
2010 206  �

                         (pla nuo ja ma)      

Klai pė dos vals ty
bi nio jū rų uos to di
rek ci jos in ves ti ci jos
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Klai pė dos kon tei ne rių 
ter mi na lo di rek to rius 

Vai do tas Ši lei ka taip pat ak cen ta
vo, kad jų plėt ros no rai pri klau
so nuo Uos to di rek ci jos. Bend ro vė 
no rė tų dau giau pi ni gų in ves tuo
ti kro vos aikš te lėms įreng ti, bet 
to ne ga li da ry ti kol ne sut var ky
tos kran ti nės.

Pa mirš ti ob jek tai
2010 m. Uos to di rek ci ja yra nu
ma čiu si re kor di nes 206 mln. li tų 
in ves ti ci jas. Uos to is to ri jo je dar 
ne bu vo me tų, kad pla nuo tos in
ves ti ci jos bū tų 100 pro c. įsi sa
vin tos.

2005 m. pa tvir tin to je Lie tu vos 
trans por to sis te mos plėt ros stra
te gi jo je nu ro dy ta, kad iki 2006 
m. tu ri bū ti pa sta ty tas Klai pė dos 
ke lei vi nių ir kro vi ni nių kel tų ter
mi na las. Vė liau šis ob jek tas ta po 
skam biu Lie tu vos tūks tant me
čio įsi pa rei go ji mu. Jis tu rė jo bū
ti ati da ry tas 2009 m. lie pos pir
mą ją. Iki šiol Klai pė dos ke lei vi nių 
ir kro vi ni nių kel tų ter mi na las net 
ne pra dė tas sta ty ti.

Pa na šių pa vyz džių yra ir dau
giau. Pa gal su si ta ri mą tarp Klai
pė dos mies to sa vi val dy bės ir 
Uos to di rek ci jos per nai ge gu
žę prie Kur šių ma rių tu rė jo bū
ti baig tas sta ty ti nau jas pra mo
gi nių lai vų uos te lis. Jo sta ty ba iki 
šiol ne pra dė ta.

Iki 2013 m. įsi pa rei go ta at kur
ti Šven to sios uos tą. Jau aiš ku, kad 
tai ne bus pa da ry ta, nes tam nu
ma ty ti ES pi ni gai pa skir ti ke liams 
tvar ky ti.

Užst ri gu sios in ves ti ci jos
2008 m. pa bai go je „Klai pė dos 
Smel tės“ ge ne ra li nis di rek to rius 
Ri man tas Juš ka tei gė, kad ar ti
miau sių tre jų me tų in ves ti ci jos 
sieks 50 mln. eu rų.

Rea liai per 2009 m. pa nau do
ta 1,5 mln. li tų. In ves ti ci jos su sto

jo, kai 2009 m. rug sė jį dėl tech
ni nio pro jek to kei ti mo už stri go 
9096 kran ti nių sta ty ba. Iki šiol 
jos neat nau jin tos.

„Uos to di rek ci jos val dy ba pa
tvir ti no dar bų gra fi ką, pa gal ku rį 
įsi pa rei go jo 9096 kran ti nes pa
baig ti sta ty ti šie met iki lapk ri čio 
1 die nos. Nuo jų pri klau so mū sų 
šių me tų in ves ti ci jos. Ti kiu, kad 
bus lai ko ma si gra fi ko. Ta da šie
met įreng tu me aikš te les, ties tu
me į jas elekt ros li ni ją. Tam esa me 
nu ma tę 18 mln. li tų. Dar 10 mln. 
li tų skirs i me pra di niam įna šui už 
8 RTG ir 2 STS ti po kra nus. Juos 
už sa ky si me, kai pra si dės 90
96 kran ti nių sta ty ba“, – aiš ki no 
R.Juš ka.

„Klai pė dos Smel tė“ Vy riau sy
bės stra te gi niams ko mi te te yra 
įsi pa rei go ju si su kur ti uos te kon
tei ne ri nį HUBą. Šiais me tais 
ji įsi pa rei go jo krau ti 200 tūkst. 
TEU kon tei ne rių. Juos bend ro vė 
ke ti na krauti da bar ti nio kon tei
ne rių ter mi na lo da ly je. Pa gal tą 
kie kį šie met su ba lan suo ti bend
ro vės veik los pla nai.

„Yra pro ble mų dėl to, kad Klai
pė dos uos tas ne ga li priim ti di
des nių kon tei ne ri nių lai vų. Per
nai gruo dį neį leis tas 273 met rų 
il gio lai vas. Uos to di rek ci jos va
do vy bė pa ža dė jo, kad šie met iki 
spa lio pa si rengs priim ti to kio il
gio lai vus. Rei kia kal bė ti ir apie di
des nius – iki 294 met rų il gio kon
tei ner ve žius, ko kie plau kio ja tarp 
Ame ri kos ir Eu ro pos. Uos to ka pi
to nas ke lia rei ka la vi mus, kad lai
vy bos ka na lo plo tis tu ri bū ti ne 
120, o 150 met rų, ap si su ki mo ra to 
at sar ga 20 pro c. lai vo il gio. Jei no
ri me HUBo, uos tas tu ri bū ti kuo 
grei čiau pa si ren gęs priim ti di de
lius lai vus“, – svars tė R.Juš ka.

Su kurs 200 dar bo vie tų
Klai pė dos jū rų kro vi nių kom pa
ni jos „Be ga“ ge ne ra li nis di rek to

rius Aloy zas Kuz mars kis taip pat 
tei gė, kad kran ti nių sta ty ba uos
te vė luo ja.

Jau 2006 m. Uos to di rek ci jos 
in ves ti ci jų pla ne kran ti nėms 66 
ir 67 bei pir sui sta ty ti bu vo nu
ma ty ti pi ni gai. Rea liai dar bai 
pra si dė jo tik 2009 me tais. Tų 
kran ti nių sta ty bos I eta po pa
bai ga pla nuo ja ma 2010 m. I pus

me tį. Šių me tų pa va sa rį pra si dės 
sta ty bų II eta pas – pir so sta ty
ba, ku rį nu ma to ma pa baig ti 2011 
m. ru de nį.

13 ha te ri to ri ją ties 66 ir 67 
kran ti nė mis „Be ga“ pra dė jo įsi
sa vin ti  2000ai siais, at lais vin
da ma ją nuo se nų ir ne rei ka lin gų 
sta ti nių, naudotų kar to noce
liu lio zės kom bi na tui. Iki 2017 m. 
„Be ga“ čia pla nuo ja sta ty ti nau jus 
že mės ūkio pro duk tų, bi rių trą šų, 
skys tų ne naf tos pro duk tų ir ki
tų kro vi nių ter mi na lus. Per me
tus ji ža da pa pil do mai krau ti apie 
4 mln. to nų kro vi nių, bus su kur
ta 200 nau jų dar bo vie tų.

2010 m. „Be ga“ pla nuo ja pra
dė ti eksp loa tuo ti nau ją kro vos 
dar bų komp lek so ad mi nist ra ci nį 
ir dis pe če ri nės pa sta tą. Iš jo bus 
val do mas ge le žin ke lio elekt ros 
tiekimas, kont ro liuo ja mas at ski
rų ter mi na lų val dy mas. Se na sis 
dis pe če ri nės pa sta tas bus nu
griau tas. Tą vie ta ke ti na ma nau
do ti kro vai.

Šie met šiau ri nė je „Be gos“ da
ly je bus pra dė ti sta ty ti vi di niai 
tech no lo gi niai au to ke liai, van

dens va ly mo įren gi niai, klo ja mos 
švie so lai di nio ry šio ko mu ni ka ci
jos, in ži ne ri niai tink lai.

Sta tys san dė lius
Iš pri va čių uos to bend ro vių be ne 
di džiau sias in ves ti ci jas šiais me
tais pla nuo ja Klai pė dos jū rų kro
vi nių kom pa ni ja (KLAS CO).

Ji nu ma to sta ty ti nau jus iki 80 
tūkst. to nų tal pos trą šų ir iki 40 
tūkst. to nų bi rių že mės ūkio pro
duk tų san dė lius. Taip bus pra
plės ti da bar ti niai 120 tūkst. to nų 
trą šų ir 55 tūkst. to nų grū dų ter
mi na lai.

„Nau jų san dė lių sta ty ba kai
nuos apie 30 mln. li tų. Juos nu
ma to me pra dė ti sta ty ti šie met ir 
baig ti iki 2011 me tų vi du rio. Da
bar, kai uos te rei kia su kaup ti di
des nius kie kius trą šų ar grū dų, 
jun ta me va go nų trū ku mą. Kai bus 
dau giau tal pyklų, trą šų ir grū dų 
kau pi mas bus to ly ges nis. Įren gę 
nau jus san dė lius, taip pat ti ki mės 
maž daug treč da liu pa di din ti tiek 
grū dų, tiek trą šų kro vą“, – aiš
ki no lai ki nai KLAS CO ge ne ra li
nio di rek to riaus pa rei gas ei nan
tis Juo zas Be ne tis.

Šie met kom pa ni ja nu ma to in
ves tuo ti ir į nau jas grū dų svė ri mo 
tech no lo gi jas.

In ves ti ci joms per spek ty vi vie
ta, anot J.Be ne čio, yra Smel tės 
pu sia sa ly je. Prie 144 kran ti nės, 
ku ri bus baig ta įreng ti šių me
tų pa va sa rį, at si ras ne tik li ja li nių 
van de nų ap do ro ji mo vie ta, bet ir 
skys tų mais to pro duk tų ter mi na
las bei šal dy tu vai.

Per nai KLAS CO, kaip ir ki tos 
uos to bend ro vės, di de lių in ves
ti ci nių pla nų ne vyk dė.  Už 35 
mln. li tų Sankt Pe ter bur go „Pel
la“ lai vų sta tyk lo je pa sta ty ti vil
ki kai „KLAS CO1“, ku ris gau tas 
2008 m. spa lį, ir „KLAS CO2“, 
at plau kęs į Klai pė dą prieš Ka
lė das.

Sunk me čio in ves ti ci jos uos te

Il gaam žės: �� prie�„Klai�pė�dos�Smel�tės“�90–96�kran�ti�nių�sta�ty�ba�jau�yra�įstri�gu�si�be�veik�pu�sant�rų�me�tų.� � Vid�man�to�Ma�tu�čio�nuo�tr.

Im por tuos de ga lus
„Klai pė dos naf ta“ 2009 m. in
ves ti ci joms pla na vo pa nau do ti 7 
mln. li tų. 

Pi ni gai skir ti pa si reng ti šal
ta jam me tų se zo nui  at nau jin ti 
naf tos pro duk tų šil dy mo ge le žin
ke lio es ta ka do se ši lu mo kai čius, 
pa keis ti re cir ku lia ci nius siurb
lius.

Per nai „Klai pė dos naf ta“ ga vo 
Ener ge ti kos mi nis te ri jos už duo tį 
pa si reng ti im por tuo ti au to mo bi
lių de ga lus. Per trum pą lai ką rei
kė jo įdieg ti de ga lų iš py li mo į au
to mo bi lių cis ter nas es ta ka das. 
Tam „Klai pė dos naf ta“ iš sa vo lė
šų sky rė 11 mln. li tų.

Šie met sau sio vi du ry je bend
ro vė pa skel bė, kad jau baig ta de
ga lų iš py li mo es ta ka dos re konst
ruk ci ja. Šio mė ne sio pa bai go je su 
de ga lais tu rė tų at plauk ti ir pir
ma sis lai vas. Pra džio je bus ga be
na mas ben zi nas, o vė liau ir dy
ze li nas.

„Klai pė dos naf tos“ va do vy bė 
gar sė ja tau pu mu, ta čiau nau joms 
tech no lo gi joms lė šų ne gai li.

„Mes pa lai ko me ir die gia me 
nau jo ves. Spe cia lis tai nuo lat va
ži nė ja į se mi na rus, pa ro das. Esa
me įdie gę mo der nius va ly mo 
įren gi nius. Iš va ly tas van duo iš
lei džia mas dvi gu bai šva res nis nei 
nu ma to ES rei ka la vi mai. Esa me 
įdie gę sis te mą, iš tank lai vių tan
kų su ren kančią už terš tą orą, ku rį 
su de gi na me“, – ti ki no „Klai pė
dos naf tos“ ge ne ra li nis di rek to
rius Jur gis Auš ra. Jis ak cen ta vo, 
kad įvai rios prie mo nės, taip pat ir 
nau jų tech no lo gi jų die gi mas, vie
nos to nos naf tos pro duk tų kro vos 
sa vi kai ną per ke lerius me tus pa
dė jo su ma žin ti perpus.

2004 m. „Klai pė dos naf ta“ 
in ves ta vo 7,7 mln. li tų, 2005 – 
24 mln.,  2006 – 13 mln., 2007 
– 5 mln., 2008 – 7 mln., 2009 
m. – 17 mln. li tų. 2010 me tais 
pla nuo ja ma pro jek tuo ti, o jei 
su spės ir pra dė ti sta ty ti nau jas 
mo der nias naf tos pro duk tų tal
pyk las.

Nors sta ty bi nin
kų dar bo jė ga at pi
go, in ves ti ci jas stab
dė žy miai pa bran gę 
ban kų kre di tai.
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Vid man tas Ma tu tis

Grįž ta po ava ri jos
Praė ju sius me tus Klai pė dos jū rų 
kro vi nių kom pa ni jo je (KLAS CO) 
dar ap sun ki no tai, kad ge gu žę į 
sun kią ava ri ją pa te ko iš pa si ta ri
mo Vil niu je grįž tan ti bend ro vės 
va do vy bė.

Ma žiau siai ava ri jo je nu ken tė jęs 
eko no mi kos ir fi nan sų di rek to rius 
Li nas Lie kis dir ba nuo lie pos. Per
so na lo di rek to rius Al mi ras Moc
kus grį žo prieš pat Nau juo sius 
me tus. Šio mis die no mis pra dė jo 
dirb ti ir ga my bos di rek to rius Al
gis La ta kas. Il ges nis rea bi li ta ci jos 
lai kas lau kia ava ri jo je la biau siai 
nu ken tė ju sio ge ne ra li nio di rek
to riaus Aud riaus Pau žos. Jis jau 
pra dė jo vaikš čio ti, o į dar bą grįš 
dar po ke lių mė ne sių.

Dau giau nei pus me tį bend ro vė 
lai kė si ant lai ki nai ge ne ra li nio di
rek to riaus pa rei gas ėju sio tech ni
kos di rek to riaus Juo zo Be ne čio ir 
ko mer ci jos di rek to riaus Vy tau to 
Kau no pe čių. 

Ga li ma teig ti, jog jie ne ma žai 
pri si dė jo, kad ant ra sis pus me
tis bend ro vei ne tgi bu vo sėk min
ges nis nei pir ma sis.

„Ypač di de lis kro vos kri ti mas 
bu vo 2008 me tų gruo dį. Jis tę sė
si ir 2009 me tais. Bu vo me ne vil
ty je. Su tar tys bu vo pa si ra šy tos, 
bet nei eks pe di to riai, nei ga min
to jai ne ga lė jo už tik rin ti pa sto ves
nės kro vos. Pra šė me pa teik ti bent 
mė ne sio kro vos pla ną, o jie mus 
ti ki no ne ži nan tys ne tgi, ką ry toj 
par duos“, – pri si mi nė V.Kau nas.

Per nai po pir mo jo pus me čio 
KLAS CO kro vos kri ti mas bu vo 
26 pro cen tai.

„Te ko im tis sta bi li za vi mo prie
mo nių – su griež tin ti są nau das, 
ma žin ti at ly gi ni mus. At lei do
me 60 žmo nių, dau giau siai ad
mi nist ra ci jos dar buo to jų ir do
ki nin kų. Tai su da rė apie 8 pro c. 
kom pa ni jos dar buo to jų. Su mo
kė jo me apie vie ną mi li jo ną li tų 
išei ti nių pa šal pų. Ma si nio at lei
di mo ne bu vo. Dau ge lis žmo nių 

išė jo ša lių su si ta ri mu su lau
kę pen si  nio am žiaus. Da lis dar
buo to jų bend ro vę pa li ko ir sa vo 
no ru dėl su ma žė ju sių at ly gi ni
mų. Ir da bar į at si lais vi nu sias 
dar bo vie tas nau jų žmo nių ne
bep rii ma me. 2010 me tais nau jų 
at lei di mų ne pla nuo ja me, iš sky
rus aš tuo nis dar buo to jus iš ad
mi nist ra ci jos. Jie praė ju sių me tų 
bend ro vės val dy bos nu ta ri mais 
dėl pa da li nių su jun gi mo tu ri bū
ti at leis ti iki ge gu žės. At lei di mai 
bend ro vės veik lai ne pa ken kė – 
bran duo lį iš sau go jo me“, – ti ki
no J.Be ne tis.

At pi gi no kro vą
2009 me tais KLAS CO kro vė 8,43 
mln. to nų kro vi nių. Bend ras kro vos 
kri ti mas su da rė 12 pro cen tų. Pa ja
mos kri to net 20 pro cen tų. Gau ta 
117 mln. litų neau di tuo tų pa ja mų.

Kon ku ren ci ja tarp at ski rų uos
tų ir kom pa ni jų Klai pė dos uos to 
vi du je pri ver tė teik ti pa slau gas 
ma žes nė mis kai no mis.

„Rin ko je ma žė jo vi sų pre kių 
kai nos. Tai sukėlė po ky čių ir lo
gis ti kos gran di nė je. Ge le žin ke liai, 
nebū ti nai Lie tu vos, yra mo no po
lininkai. Jie nu ro do ta ri fą – no ri 
vežk, no ri ne vežk. To dėl ban dy
ta tau py ti ki to se lo gis ti kos gran
di nė se. Ypač smar kiai kri to lai vų 
frach ta vi mas. Re sur sų ieš ko ta ir 
uos tuo se“, – ti ki no V.Kau nas.

Iki šiol bū da vo trak tuo ja ma, kad 
Klai pė dos uos tas yra ge ro je geog
ra fi nė je pa dė ty je. V.Kau no tei gi
mu, taip nė ra. Iš Ru si jos kro vi niai 
mie liau ke liau ja per Lat vi jos uos
tus, nes su ja tie sio giai yra sie na. 
Tuo tar pu į Klai pė dą kro vi niai ju
da per pa pil do mą vals ty bę – Bal
ta ru si ją. Tam lo gis ti kos gran di nė je 
pri reikia pa pil do mų sąnaudų.

KLAS CO veik lą lems ir lanks tu mas
Po itin sun kių 2009-ųjų Klai pė dos jū rų 
kro vi nių kom pa ni jo je lau kia ma pa gy
vė ji mo. Pa lan kiai nu tei kė šių me tų pra-
džia. Iš Klai pė dos vie nas po ki to pra dė jo 
plauk ti di džiu liai trą šo ve žiai.

„Maž daug 10 me tų kro vė me 
fe ro ly di nius. Kai jų srau tas su
ma žė jo, mū sų par tne ris pra dė
jo skai čiuo ti pi ni gus. Pa sa kė – 
mums la bai pa tin ka krau ti per 

Klai pė dą, bet ga ben ti per Ry
gą yra 10 JAV do le rių už to ną pi
giau. Ne su ge bė jo me gau ti ge rų 
ge le žin ke lių ta ri fų, to dėl pra ra
do me apie pu sę mi li jo no to nų 
kro vi nio per me tus“, – aiš ki no 
J.Be ne tis.

„Ne ga liu pa sa ky ti, kiek bend
rai su ma ži no me sa vo kro vos ta
ri fus, nes dėl kiek vie no kro vi nio 
su par tne riais ta rė mės at ski rai. 
Ne tik su Lie tu vos, bet ir su Bal
ta ru si jos ge le žin ke liais kar tais 
pa vyks ta ras ti komp ro mi sų, pa
vyz džiui, dėl ke taus ga be ni mo, 
su ma žin tais ta ri fais. Kai įro do me, 
kad vie nas ar ki tas kro vi nys tik
rai eis, ge le žin ke lininkai nu si lei
džia. Rei kia su pras ti, kad kai nos 
nu lei di mas nė ra pa ja mų pra ra di
mas. At virkš čiai – jei ne nu lei si
me kai nų, pa ja mų iš vi so ga li ne
bū ti, nes kro vi niai išeis ki tur“, 
– svars tė V.Kau nas.

Nau jos ten den ci jos
Šiais me tais KLAS CO ti ki si krau ti 
9,29,5 mln. to nų kro vi nių.

Op ti mis tiš kai nu tei kia tai, kad 
Bal ta ru si jos kom pa ni ja „Be la rus
ka lij“ me tų pra džio je pa si ra šė tie
ki mo su tar tį su par tne riais Ki ni jo je 
ir per Klai pė dos uos tą vien į šią ša
lį iš ga bens 1,2 mln. to nų trą šų. Jos 
bus krau na mos ne tik KLAS CO, bet 
ir Bi rių kro vi nių ter mi na le.

Vien sau sį prie KLAS CO nuo
mo ja mų kran ti nių švar tuo sis trys 
„Pa na max“ ti po lai vai. Jie iš ga
bens per 200 tūkst. to nų trą šų. 
Praė ju sią sa vai tę iš KLAS CO lai
vu „Ag hios Ma ka rios“ iš pluk dy
tas re kor di nis 77,8 tūkst. to nų 
trą šų kie kis.

„Be la rus ka lij“ per Klai pė dos 
uos tą šie met trą šas ga bens ne 
vien tik į Ki ni ją. Bend ra šios Bal
ta ru si jos kom pa ni jos trą šų kro
va Klai pė do je tu rė tų su da ry ti 
beveik 4 mln. to nų. Bal ta ru si jos 
kro vi niai KLAS CO su da ro apie 
35 pro c. jos kro vos. Be „Be la rus
ka lij“, jos par tne riai yra Gar di no 
azo to ga myk la, me ta lur gi jos įmo
nės, ža lia vą im por tuo jan tys cuk
raus fab ri kai.

„La bai stip riai bu vo kri tu si me
ta lų pro duk ci jos kro va. Ta čiau 
pa gal šiems me tams pa si ra šy tas 
su tar tis ma to me me ta lo pro duk
ci jos rin kos at si ga vi mo ten den ci
jas. Ypač di dė ja ar ma tū ros srau tai 

į Eu ro pą. Tai liu di ja apie sta ty bų 
at si ga vi mą“, – apie nau jas ten
den ci jas aiš ki no V.Kau nas.

Lie tu vos kro vi niai su da ro apie 
40 pro c. KLAS CO kro vos. Grū dų 
au gin to jai kas met per KLAS CO 
eks por tuo ja vi du ti niš kai apie 900 
tūkst. to nų grū dų. Ti ki ma si, kad 
šie met, pa gal par tne rių įsi pa rei
go ji mus, bus krau na ma maž daug 
vie nas mi li jo nas to nų grū dų.

Per nai apie 1,5 mln. to nų KLAS
CO kro vos su da rė eks por tuo ja
mos Jo na vos „Ache mos“ trą šos. 
Ma žiau ga min ta skys tų, dau giau 
– bi rių trą šų. Anks tes niais me tais 
„Ache mos“ trą šų srau tas bū da vo 
iki 2 mln. to nų. Šie kro vi niai pa
lan kūs ir tuo, kad krau na mi at
ski rai nuo pa grin di nio trą šų ter
mi na lo ir ne truk do di die siems 
Bal ta ru si jos trą šų srau tams.

Nuo lat per spek ty viais KLAS
CO par tne riais lai ko mos Ru si jos ir 
Ka zachs ta no rin kos. Jei kro vi nių iš 
Ru si jos srau tai per nai šiek tiek di
dė jo, tai iš Ka zachs ta no jie kri to.

„Per Klai pė dą į Ka zachs ta ną 
nor ma liai ei na tik kon tei ne riai. 
Di des nių Ka zachs ta no kro vi nių 
srau tų nė ra ne tik Klai pė dos, bet 
ir ki tuo se Bal ti jos uos tuo se. Di
džiau sią da lį grū dų Kaz chas ta
nas ga be na per Juo do sios jū ros 
uos tus. In ten sy vi pre ky ba ge le
žin ke liais pa lai ko ma su Ki ni ja“, 
– sa kė V.Kau nas.

No rai: � V.Kaunasmano,kad,2010metaisgerinant
uostoirKLASCOkrovą,lankstumąturėsparodyti
netikbendrovės,betirLietuvosgeležinkeliai.

Iš ban dy mas: � praėjęmetaibuvosunkūsnetikįava
rijąpatekusiamkolegaspavadavusiamJ.Benečiui,
betirvisaiKLASCO.  VidmantoMatučionuotr.

Kon ku ren ci ja tarp at ski rų uos tų ir kom pa
ni jų Klai pė dos uos to vi du je pri ver tė teik ti 
pa slau gas ma žes nė mis kai no mis.
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Šiais me tais Ry go je jau 
lan kė si ke lios ki nų de
le ga ci jos. Ver tin tas uos
tas, san dė lių ir lo gis ti kos 
cent rai, mui ti nės sis te ma, 
Ki ni jos pre kių ga be ni mo 
per Ru si ją į ES sche ma. 
Ne se niai Ry ga ta po ir pa
grin di niu tran zi to į Af ga
nis ta ną uos tu.

Domisi
Latvija

Par duo da ma len kų kom
pa ni ja „Bal tic Ship ping“ 
su ke lei vi nių kel tų li ni
ja „Pol fer ries“ su si do mė
jo DFDS. Li ni jai pri klau so 
5 marš ru tai iš Gdans ko ir 
Svi noust jės į Šve di jos Ny
nas ham no, Ys ta do ir Da
ni jos Ko pen ha gos, Ro nės 
uos tus.

JAV ka ri nia me jū rų lai vy
ne už blo gą el ge sį su įgu
la iš pa rei gų at leis ta ra
ke ti nio krei se rio „Cow
pens“ ka pi to nė Hol li 
Graf. Įsa ky me ne nu ro dy ti 
konk re tūs fak tai. Kons ta
tuo ta, kad mo te ris at leis
ta už ka ri nin kui ne de ran
tį el ge sį.

ParDuoDa
keLtus

BLoga
kaPitonė

Ei mu tis As ti kas
Jū rų ka pi to nas

Sa ky si te, kad tai bu vo se ni tam
sūs vi du ram žiai. Bet tuo met biu
rok ra ti ja bu vo kur kas ma žiau iš
si ke ro ju si. 

Tik vė liau vie ni gud ro čiai ėmė 
kur ti tai syk les, o ki ti bal ta ran kiai 
kont ro liuo ti, kaip jų laikomasi. 

Ko lum bas bent iki 25 me tų ne
mo kė jo nei skai ty ti, nei ra šy ti, bet 
tai jam ne suk liu dė gau ti ad mi ro
lo laips nį.

Loi do na vi ga ci nia me met raš
ty je (Lloyd‘s Nau ti cal Year Bo
ok) nu ro dy ta, kad, be tarp tau
ti nių kon ven ci jų, Ang li jos lai vų 
ka pi to nai pri va lo lai ky tis ir šios 
ša lies jū ri nės tei sės ak tų. Ka
dan gi Ang li ja yra kon ser va ty vi 
ša lis, kai ku rie ne tgi prieš šimt
me tį priim ti tei sės ak tai te be
ga lio ja. 

Pa na šiai yra ir ki to se jū ri nė
se ša ly se. 

Dėl tarp tau ti nio te ro riz mo kai 
ku rie jū ri nės tei sės ak tai per pa
sta ruo sius de šimt me čius smar
kiai ki to, at si ra do nau jų.

Maž daug 1996 me tais pa sau lio 
lai vy no hie rar chi jos vir šū nė se ki
lo idė ja su kur ti Tarp tau ti nį sau
gaus val dy mo ko dek są (In ter na
tio nal Sa fe ty Ma na ge ment Co de). 
Jis la biau ži no mas kaip san trau ka 
ISM Co de. 

Pra dė jus jį dieg ti lai vy nuo se 
bu vo daug prieš ta ra vi mų ir ne
su sip ra ti mų. 

Nie ko keista – to kia žmo gaus 
pri gim tis, kad nau jo vės su tin ka
mos prie šiš kai, o po to su jo mis 
ap si pran ta ma.

Šau nu sis ka rei vis Švei kas sa kė, 
kad „ka ro inst ruk ci jo mis – ne lai
mė si“. 

Pa na šiai ir kai kurie na vi ga
to riai ma nė, kad jie me tų me tus 
sau giai ve dė lai vus, o da bar tar
si tu ri pa klus ti kaž ko kiam do ku
men tui – ISM Co de.

Maž daug 1998
2000 me tais, kai 
bu vo diegia
mas Tarp
t a u  t i  n i s 
s a u  g a u s 
va l  d y  m o 
k o  d e k 
sas, daug 
ka pi to nų 
ne tgi ra
šė prie
š i š  k u s 
s t ra i p s 
n i u s  į 
Tarp tau ti
nės jū rų or
g a  n i  z a  c i  j o s 
(IMO) biu le te
nius. Ta čiau nie kas 
ne pas ikei tė – prieš ta
rin gas do ku men
tas priim tas, vei
kia, o jei kas nors 
jį pažeis tų, lai vus 
jū ro je ir uos tuo se 
kont ro liuo jan tys 
ins pek to riai pi ni gi
nė mis bau do mis paaiš
kin tų, kad ISM ko dek są 
rei kia gerb ti.

Kai pa sau ly je bu vo 
die gia mas ISM Co de, 
aš dir bau Lie tu vos jū rų 
lai vi nin kys tės (LIS CO) 
lai vy no sky riu je. Dėl 
šio ko dek so ke lis kar tus 
te ko da ly vau ti se mi na
ruo se Ang li jo je ir Da ni
jo je.

Ang lai tu ri sa vo tiš ką 
hu mo ro jaus mą. Vie no je 
kon fe ren ci jo je mums, jos 
da ly viams, bu vo iš da ly
ti pla ka tai, kur sau gus lai
vy bos val dy mas pa ly gin tas 
su sek su. 

Sek so ba dą nuo lat jau
čian čiam jū ri nin kui toks 
pa ly gi ni mas tu rin tis 
leng viau įsi skverb ti į 
sme ge nis. 

Kol kas neaišku, bus Lietuvoje sta
tomas suskystintų dujų termina
las, ar ne? Privatininkų iniciaty
va statyti tokį terminalą dabarti
nės valdžios veiklos pradžioje bu
vo sugniuždyta. Dabar jau siūlo
ma Vyriausybei iki birželio 1 die
nos parengti tokio terminalo vys
tymo planą. 

Dveji tušti metai
Suskystintų dujų terminalo staty
bos studija jau turėjo būti pareng
ta iki 2008 m. pabaigos. Jau prieš 
dvejus metus buvo numatyta, kad 
dviejų milijardų kubinių metrų per 
metus suskystintų dujų terminalą 
reikėtų statyti „Klaipėdos naftos“ 
teritorijoje arba atviroje jūroje ties 
Būtinge. Suplanuotos ir investici
jos – apie 500 mln. eurų (apie 1,7 
mlrd. litų). 
Svarstyta, kad terminalas galėtų 
būti pastatytas 20122013 metais. 
Per dvejus metus suskystintų du
jų terminalo statybos reikalai be
veik nepasistūmėjo. 

Per tą laiką JAV kompanija „Sci
ence Applications International 
Corporation“ vykdė tyrimą dėl 
būsimojo suskystintų gamtinių 
dujų terminalo. Galutinės išvados 
dar nepaskelbtos. Pagal tarpinį 
variantą siūlytos dvi galimos dujų 
terminalo statybos vietos Klaipė
doje, dvi  Būtingėje ir penkios to
kio terminalo technologijos.   

„Būtingėje terminalą įreng
ti kainuotų brangiau. Klaipėdoje 
yra prisijungimo prie aukšto slė
gio dujotiekio problema. 

Turi būti apsaugos zona be gy
venamųjų namų ir kitų įrenginių“, 
 tvirtino Energetikos ministeri
jos Strateginių projektų skyriaus 
vedėjas Arvydas Darulis.

Kitas žingsnis yra tai, kad su
skystintų dujų terminalo staty
bą pasiūlyta įtraukti į objektų, 
kuriems ieškoma strateginio inves
tuotojo, sąrašą. Energetikos minis
terija turi pasirinkti 12 alternaty
vas iš pasiūlytų terminalo vietų bei 

Įst ri gę rei ka lai Sau gi lai vy ba – 
kaip sek sas
Val dy ti lai vus jū ro je ir uos tuo se pa de da per šim tas įvai
riau sių kon ven ci jų. Pa gal da bar ti nę tvar ką, lai vų, ku riais 
plaukdamas Ko lum bas at ra do Ame ri ką, net ne ga li ma bū tų at
švar tuo ti nuo kran to.

Mes būsime patrau-
klūs kuriant vals-
tybės suplanuotą 
suskystintų dujų 
terminalą.

Jurgis Aušra:

technologijų, kurios ir būtų siūlo
mos strateginiam investuotojui.

Prisidėtų klaipėdiečiai
Buvęs susisiekimo ministras Al
girdas Butkevičius geriau nei kas 
kitas suvokia suskystintų dujų 
terminalo svarbą Lietuvos eko
nomikai. Jis Seime įregistravo nu
tarimo projektą parengti Vyriau
sybei suskystintų dujų terminalo 
vystymo planą. Siūloma numatyti 
suskystintų gamtinių dujų termi
nalo įrengimą Klaipėdos ar kituo
se Baltijos šalių uostuose. Projek
tui finansuoti turi būti sudaryta 
galimybė naudoti ne tik valstybės 
lėšas, bet ir Europos Sąjungos bei 
privataus kapitalo pinigus. 

Skelbta ir dėl saugos reikala
vimų neįtikėtina versija, kad su
skystintų dujų terminalas gali 
būti įrengtas valstybės valdomo
je krovos bendrovės „Klaipėdos 
nafta“ teritorijoje. 

„Mes būsime patrauklūs ku
riant valstybės suplanuotą su
skystintų dujų terminalą. Ne 
todėl, kad jis įsikurtų mūsų te
ritorijoje. Galime prisidėti tech
nologine infrastruktūros įranga, 
specialistais. Netgi šilumą iš ka
tilinės galėtume tiekti. Valstybė 
gali nė vieno lito neįdėti į suskys
tintų dujų terminalo statybą, o 
įnešti tik „Klaipėdos naftos“ ak
cijas ir valdyti jį“,  svarstė „Klai
pėdos naftos“ bendrovės genera
linis direktorius Jurgis Aušra. 

Nėra aiškių atsakymų
„Mes norime kuo greičiau pa
statyti dujų terminalą. Daromos 
dvi studijos. Vieną finansuoja ir 
atlieka amerikiečiai, kitą pasiū
lė Belgijos vyriausybė iš ES lė
šų. Šiandien dar neturime aiš
kių atsakymų. Dujų terminalas 
– sudėtingas statinys, kelia daug 
saugumo reikalavimų. Jis susijęs 
su dujotiekiu, saugyklomis, uos
to veikla“, – lankydamasis Klai
pėdoje kalbėjo energetikos minis
tras Alvydas Sekmokas. 

Strategiškai bene priimtiniau
sia atrodytų prie Klaipėdos uosto 
šiaurinio molo įrengti pratęsimą, 
kur atviroje jūroje būtų pasta
tytos krantinės, skirtos priimti 
naftos produktams ir suskystin
toms dujoms. Tai būtų tarsi bū
simojo giliavandenio uosto užuo
mazga. Tačiau toks variantas kol 
kas svarstytas tik teoriškai. Tiks
lūs atsakymai gali būti žinomi tik 
kai Uosto direkcijos užsakymu 
bus parengta giliavandenio uos
to studija. 
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Pa vo jus aukš tiems sve čiams
Di džio sios Bri ta ni jos val džia 
penk ta die nį pa di di no te ro ro ata
kų grės mės ly gį nuo reikš min go 
iki di de lio, bai min da ma si ekst
re mis tų suak ty vė ji mo prieš Lon
do ne šią sa vai tę vyk sian čią tarp
tau ti nę kon fe ren ci ją, ku rio je bus 
svars to mos Je me no ir Af ga nis ta
no pro ble mos. Kon fe ren ci jo je da
ly vaus 60ies vals ty bių at sto vai, 
taip pat JAV vals ty bės sek re to rė 
Hil la ry Clin ton.

„Jung ti nis te ro riz mo ana li zės 
cent ras šian dien pa di di no tarp
tau ti nių te ro ro iš puo lių grės mės 
ly gį nuo reikš min go iki di de lio. 
Tai reiš kia, kad te ro ro ata kos ti
ki my bė la bai di de lė, ta čiau tu
rė čiau pa brėž ti, kad ne tu ri ma 
jo kių duo me nų, jog ar ti miau siu 
lai ku to kia ata ka ga lė tų bū ti įvyk
dy ta“, – sa kė Jung ti nės Ka ra lys tės 
vi daus rei ka lų sek re to rius Ala nas 
John so nas, pa mi nė jęs bri tų žval
gy bos tar ny bai MI5 pri klau san čią 
agen tū rą.

Pla nuo ja pa grob ti lėk tu vą
Nors A.John so nas ne mi nė jo 
konk re čių grės mių, Di džio sios 
Bri ta ni jos laik raš tis „The Ti mes“ 
iš siaiš ki no, kad val džios spren di
mą pa di din ti te ro riz mo pa vo jaus 
ly gį ga lė jo lem ti In di jos spe cia lių
jų tar ny bų in for ma ci ja apie te ro
ris tų pla nus pa grob ti ke lei vi nį 
lėk tu vą ir su dau žy ti jį ku ria me 
nors Va ka rų Eu ro pos mies te.

Pa sak laik raš čio, ne se niai In
di jo je su lai ky tas te ro ris tas Am
ja das Khwa ja pa pa sa ko jo, kad 
„Al Qae dos“ ko vo to jai Pa kis
ta ne ke ti na už grob ti oro bend
ro vės „In dian Air li nes“ lėk tu vą, 
skri sian tį iš De lio ar ba Mum

Britai atsidūrė te ro ris tų tai kik ly je

Sau gu mas: � DidžiojiBritanijasustiprinosvarbiųobjektųapsaugąirparaginogyventojusneprarastibudrumo.  AFPnuotr.

Ga vu si in for ma ci
jos apie te ro ris tų 
kės lus pa grob ti lėk
tu vą ir at siųs ti į Va
ka rus mo te rų sa
vi žu džių, Di džio ji 
Bri ta ni ja pa ju to di
džiu lį pa vo jų.

ba jaus. Nors Di džio ji Bri ta ni ja 
ne bu vo nu ro dy ta kaip tai ki nys, 
šios ša lies val džia įžvel gė di de lę 
ti ki my bę, kad te ro ris tai pa si rinks 
bū tent ją.

In di jos pa rei gū nai su stip ri no 
ke lei vių pa tik rą di džiau siuo se ša
lies oro uos tuo se. Į pa gal bą pa si
telk ta dau giau oro mar ša lų.

Be veik neat pa žįs ta mos
Dar vie nos ne ra mios ži nios Di
džio sios Bri ta ni jos spe cia lio sios 
tar ny bos su lau kė iš JAV ko le gų. 
Pa sak jų, į Va ka rų ša lis ga li at vyk
ti sa vi žu dės mo te rys, iš gy ve nu
sios per ame ri kie čių ata ką prieš 
„Al Qae dos“ sto vyk lą Je me ne. Jos 
nė ra ara bės ir tu ri Va ka rų vals ty
bių pa sus.

„Ten li ko ge rai pa reng tų 
žmo nių, ku rių biog ra fi jos šva rios. 
Tai reiš kia, kad jie nė ra pa te kę į 
mū sų aki ra tį, neat ro do kaip „Al 

Qae dos“ te ro ris tai ir ne bū ti nai 
yra ara bai ar ba vy rai“, – sa kė 
bu vęs Bal tų jų rū mų pa ta rė jas 
te ro riz mo klau si mais Ri char das 
Klarke’as.

Gruo džio 25 d. su sprog din ti 
į Det roi tą skren dan tį lėk tu vą 
ban dęs Uma ras Fa rou kas Ab dul
mu tal la bas taip pat pri si pa ži no, 
kad su juo Je me ne tre ni ra vo si dar 
de šim tys žmo nių.

Su maiš tis oro uos tuo se
Di džio jo je Bri ta ni jo je su griež
tin tą sau gu mą sa vait ga lį pa ju to 
Man čes te rio oro uos to ke lei viai, 
ku riems te ko eva kuo tis dėl vie
nos įtar ti nos mo ters. Į Lon do ną 
skren dan čios ke lei vės ran ki nia
me ba ga že pa rei gū nai ra do bu
teliukų su bal tais mil te liais. Ke
lei vių re gist ra ci ja ir pa tik ra bu vo 
su stab dy tos ke lioms va lan doms, 
kol po li ci ja ir gais ri nin kai įsi ti
ki no, jog mil te liai ne ke lia jo kio 
pa vo jaus.

Di džio ji Bri ta ni ja su da rė pa vo
jin gų ke lei vių są ra šus. Juo se at si
dū ru siems dviem ara bams šį mė
ne sį ne bu vo leis ta įlip ti į lėk tu vą 
ir iš skris ti į Jung ti nes Vals ti jas.

Taip pat lai ki nai su stab dy tas 
tie sio gi nis oro su si sie ki mas tarp 
Di džio sios Bri ta ni jos ir Je me no.

BNS, „The Dai ly Mail“, „The Ti mes“ inf.

Jie nė ra pa te kę į 
mū sų aki ra tį, neat
ro do kaip „Al Qae
dos“ te ro ris tai ir ne
bū ti nai yra ara bai 
ar ba vy rai.

Po il gos per trau kos ieš ko miau
sias pa sau lio te ro ris tas Osa ma 
bin La de nas vėl pri mi nė esąs. 
Gar so įra še, ku rį va kar pa skel bė 
ara bų te le vi zi ja „Al Ja zee ra“, jis 
pri siė mė at sa ko my bę už ban dy
mą per Ka lė das su sprog din ti JAV 
lėk tu vą ir pa gra si no to les nė mis 
ata ko mis prieš JAV.

„Ži nia, ku ri bu vo per duo ta per 
did vy rio Uma ro Fa rou ko (ne pa
vy ku sią – red. pa st.) ata ką, yra 
skir ta pa brėž ti anks tes nėms ži
nioms, per duo toms jums Rug sė
jo 11osios ata kų did vy rių, – pa
reiš kė O.bin La de nas. – To ji ži nia 
ta, kad Ame ri ka ne tu rė tų sva jo ti 
apie sau gu mą, kol mes ne pa tir
si me jo kaip tik ro vės Pa les ti no je. 
Ne tei sin ga tai, kad jūs (Jung ti nės 
Vals ti jos – red. pa st.) mė gau ja tės 
ge ru gy ve ni mu, kai mū sų bro liai 
Ga zos ruo že ken čia blo giau sias 
gy ve ni mo są ly gas. To dėl, Die vui 
pa no rė jus, mū sų ata kos prieš jus 
tę sis tol, kol jūs rem si te Iz rae lį.“

Uma ras Fa rou kas Ab dul mu tal
la bas per Ka lė das ban dė su sprog
din ti bend ro vės „North west Air
li ne“ lėk tu vą, bet jam su truk dė 
ki ti ke lei viai.

At sa ko my bę už Ka lė dų die nos 
iš puo lį lėk tu ve anks čiau pri siė mė 
„Al Qae dos“ pa da li nys Je me ne 
– „Al Qae da“ Ara bi jos pu sia sa
ly je“ (AQAP). Ana li ti kai sa ko, 
kad O.bin La de nas šiuo nau jau siu 
sa vo pa reiš ki mu pa brė žia, jog vis 
dar kont ro liuo ja vi są tink lą.

Žval gy bos pa rei gū nai, ka riš kių 
ana li ti kai ir ki ti eks per tai il gai 
ma nė, jog O.bin La de nas slaps to si 
ato kia me kal nuo ta me Pa kis ta no 
ir Af ga nis ta no pa sie nio ra jo ne, ir 
už si me na, kad to kios gru puo tės 
kaip AQAP gal būt vei kia au to no
miš kai.

O.bin La de no gar so įra šo au
ten tiš ku mo pa tvir tin ti kol kas 
neį ma no ma, bet „Al Ja zee ra“ 
nu ro do, kad ja me gir di mas bal sas 
tik rai yra „Al Qae dos“ ly de rio.

O.bin La de nas, už ku rio gal vą 
pa skir tas 50 mln. JAV do le rių at
ly gis ir ku ris slaps to si pa sta ruo
sius aš tuo ne rius me tus, praė ju sį 
kar tą vie šą pa reiš ki mą pa da rė 
prieš ke tu ris mė ne sius. Rug sė jo 
25 d. ste bė ji mo tar ny ba „SI TE In
tel li gen ce Group“ ci ta vo jo ra gi
ni mą Eu ro pos ša lims iš ves ti sa vo 
pa jė gas iš Af ga nis ta no.

BNS inf.

O.bin La de nas vėl pra bi lo

13
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Australijojepasibaigusiosedau
giadienėse„SantosTourDown
Under“dviratininkųlenktynė
seamerikiečių„TeamRadioS
hack“ekipaiatstovavęsklaipė
dietisTomasVaitkusgalutinė
jeįskaitojeužėmė43iąjąvietą.
Šešiųetapųvaržybosenugalėjo
vokietisAndreGreipelisišJAV
komandos„HTCColumbia“.

T.VaiTkus
užėmė43VieTą

iššVaisTyTa
persVara

Klaipėdos„Neptūno“krepši
ninkaipatyrėnesėkmęLietu
voskrepšiniolygos(LKL)čem
pionate,77:80(21:20,15:20,
23:15,18:25)Kaunepralaimė
ję„Aisčiams“.Įpusėjusketvirta
jamkėliniui,„Neptūnas“pirma
vo11taškųskirtumu,tačiaune
sugebėjoišsaugotiturėtosper
svaros.

pergalėir
pralaimėjimas

DvejasLietuvosmoterųkrep
šiniolygosčempionatorungty
nesžaidėuostamiesčio„Lem
minkainen“komanda.Klaipė
dietėsLatvijojepralaimėjo„Ce
sio“penketukui54:81irŠiau
liuosesutriuškino„Rūtos“
krepšininkes114:50.Po16susi
tikimųmūsųekipaturi9perga
lesiružimaketvirtąjąvietą.

Čes lo vas Ka var za
c.kavarza@kl.lt

Dvi ne leng vas per ga les at šven tę 
Klai pė dos „Naf tos-Uni-Lai vi tės“ 
krep ši nin kai pa to giau įsi tvir ti-
no Na cio na li nės krep ši nio ly gos 
(NKL) ly de rių sos te.

Ypač svar bi uos ta mies čio eki pos 
per ga lė bu vo prieš į nu ga rą al sa
vu sius, vie na per ga le ma žiau pa
sie ku sius Pa lan gos „Nag lio“ žai
dė jus 74:67.

Ta čiau šeš ta die nį klai pė die
čiai vos ne nu de gė ran kų žais da
mi su tur ny ri nės ri kiuo tės apa
čio je esan čia „Ši lu tės“ ko man da. 
Vis dėl to klai pė die čiai bu vo stip
res ni ir įvei kė ją 84:81.

Su pa lan giš kiais at kak li ko va už
vi rė nuo pir mų jų mi nu čių. Su si ti
ki mą ge riau pra dė jo šei mi nin kai, 

bet įpu sė jus kė li niui sve čiai su ge
bė jo per sver ti re zul ta tą – 9:8.

Ne kar tą „Nag lis“ bū da vo prie
ky je. Sve čiams iš si ver žus, be re
gint juos vėl už nu ga ry je pa lik da
vo Dai niaus Mi liū no auk lė ti niai.

Kai tre čią jį ket vir tį klai pė die
čiai įgi jo 9 taš kų per sva rą – 51:42, 
gau siai į „Žal gi rio“ spor to rū mus 
su si rin kę žiū ro vai pa ma nė, jog 
pa lan giš kiai ne ras jė gų at si ties ti.

Bet ku ror to krep ši nin kai nė ne
ma nė kel ti bal tos vė lia vos. Li kus 
žais ti 2 min. 40 sek., Vid man tas 
Už ku rai tis bau dos me ti mu iš ly gi
no re zul ta tą – 63:63.

Ta čiau po And riaus Žy man to 
taik lių bau dų įtam pos neat lai kę 
pa lan giš kiai už si dir bo ne spor ti
nę pra žan gą. Ju liaus Ka za kaus ko 
ran ka ne sud re bė jo – 67:63. Vis
ką nu lė mė Ro kas Šim ke vi čius, 
pa tai kęs tri taš kį, – 70:63.

Šia me se zo ne „Nag lio“ eki po
je žai džia Gin ta ras Ei ni kis. Žiū ro vų 
no ras iš vys ti jį li ko ne pa ten kin tas – 
vie nas gar siau sių Lie tu vos rink ti nės 
krep ši nin kų vi są lai ką iš bu vo ant at
sar gi nių krep ši nin kų suo le lio.

Ki tą dien į rung ty nes su „Ši lu
te“ su si rin kę žiū ro vai ne pa ži no 
„Naf tosUniLai vi tės“. Klai pė
die čiai bu vo sa vo pa čių še šė liai, 
ku rie pui kiai žai dė iš va ka rė se.

Tu rė ję leng vai lai mė ti, uos ta
mies čio krep ši nin kai iki pa sku
ti nių jų se kun džių ne lei do sir ga
liams leng viau at si kvėp ti.

Li kus žais ti ma žiau nei tris 
mi nu tes, po sve čių le gio nie riaus 
Bren to Reese‘o pen kių paei liui 
pel ny tų taš kų „Ši lu tė“ iš si ver žė 
į prie kį 72:69.

Lai mė, po mi nu tės per trau kė lės 
Eval das Leng vi nas ir Ro kas Šim
ke vi čius vėl iš ve dė klai pė die čius 

į prie kį. Pas ku ti nės se kun dės bu
vo ku pi nos dra ma tiš kų įvy kių, ku
riuos su stab dė tik fi na li nė si re na. Jai 
nuai dė jus, naf ti nin kai tu rė jo dė ko ti 
sve čiams, ne su ge bė ju siems taik liai 
ata kuo ti pa sku ti nės ata kos me tu.

„Rung ty nė se su ši lu tiš kiais auk
lė ti niai ma ne nu vy lė, – ne slė pė 
D.Mi liū nas. – Ge rai su Pa lan ga žai
du sių vy rų ki tą die ną ne pa ži nau. 
Lai mė, kad ko man do je at si ra do 
ly de rių, sun kiu me tu iš gel bė ju sių 
eki pą nuo skau daus pra lai mė ji mo. 
Ban džiau įkal ti žai dė jams, jog ne
ga li me neį ver tin ti že miau esan čių 
var žo vų, ta čiau aki vaiz du, kad ma
no žo džiai li ko neiš girs ti“.

Po praė ju sio sa vait ga lio Klai pė
dos eki pa tu ri 17 per ga lių ir 4 pra
lai mė ji mus. Klai pė die čius be si ve
jan tys pa lan giš kiai, „Ma žei kių“ ir 
Jo niš kio „De li ka te so“ krep ši nin kai 
– po 15 sėk mių ir 6 ne sėk mes.

Sun kios klai pė die čių per ga lės
Rung ty nių  
sta tis ti ka

„Naf ta-Uni-Lai vi tė“ – „Nag lis“  �
74:67 (17:13, 14:18, 22:15, 21:21). J.Ka-
za kaus kas 19 (15 at ko vo tų ka muo-
lių), R.Kas pa ra vi čius 12 (10 at ko-
vo tų ka muo lių), R.Šim ke vi čius 11, 
A.Žy man tas ir E.Leng vi nas – po 
10/B.Da vi sas 17 (8 at ko vo ti ka muo-
liai), N.Straz daus kas 15, M.Re mi nas 
12, V.Už ku rai tis 10 (4 re zul ta ty vūs 
per da vi mai).

„Naf a-Uni-Lai vi tė“ – „Ši lu tė“ 84:81  �
(29:23, 18:12, 19:23, 18:23). E.Leng-
vi nas 27, J.Ka za kaus kas 19 (4 klai-
dos), R.Kas pa ra vi čius (6 at ko vo ti 
ka muo liai) – po 14/B.Ree se (6 at ko-
vo ti ka muo liai, 7 klai dos), J.Ju ci kas 
19, A.Žu kaus kas 12, A.Ma ce vi čius 11 
(9 at ko vo ti ka muo liai).
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Keičia

1 kambario 33 kv. m butą 5 a. į mažesnio 
ploto bet kokį butą, bendrabutyje nesiūly-
ti. Tel. 235 954.

 525839

4 kambarių 76 kv. m butą Doviluose (pi-
gus išlaikymas) į 2, 3 kambarių butą Klai-
pėdoje. Arba parduodu. Tel. 273 029, 
8 652 37 894.

 525204

Nuoma

Išnuomojame: maitinimo patalpas su įran-
ga; administracines, buitines, gamybines 
(metalo) patalpas su (metalo apdirbimo) 
įranga Gargžduose. Tel. 8 698 43 578.

 522948

Išnuomoju cechą korpusinių baldų gamy-
bai (su visais reikalingais įrenginiais, 600 
kv. m). Tel. 8 611 45 000.

 523594

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

 516254

2 kambarių 58 kv. m butą Gandrališkėse, 
baldai, buitinė technika, parkingas. Kaina 
800 Lt. Tel. 8 608 79 192.

 525289

Atsakinga, dirbanti pora išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ilgam laikui, rajonas ne-
svarbu. Tel. 8 601 86 064.

 525312

Dirbanti ir tvarkinga šeima su vaiku iš-
sinuomotų 1 arba 2 kambarių butą. Tel.  
8 646 59 695.

 525178

Dirbantis jaunas vyriškis išsinuomotų 1 kam-
bario butą. Tel. 8 677 53 846.

 524418

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

 510614

SveiKata ir 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.

 513362

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.

 518952

Klaipėdos ortodontijos centre gydomas 
dantų kreivumas, dygimo sutrikimai, atlie-
kama sąkandžio korekcija, žandikaulių 
plėtimas ir augimo modifikacija. Vaikai 
gydomi išimamais ir fiksuotais aparatais: 
plokštelėmis, funkciniais, išorinio tempi-
mo aparatais, breketais. Suaugusiesiems 
dantys tiesinami įvairaus dydžio metali-
niais, plastikiniais, keraminiais, safyriniais 
breketais arba atliekamas dantų estetinis 
plombavimas. Nuolaidos beligatūriniams 
keraminiams breketams. Mus rasite Tai-
kos pr. 12, Klaipėda. Tel. (8 46) 210 095, 
8 655 26 661. Daugiau informacijos www.
breketai.lt.

 523845

Akių ligų gyd. V.Petkienė konsultuoja 
kūdikius, vaikus ir suaugusiuosius Balti-
jos pr. 115. Šalia esančioje optikoje ir jos 
filiale („Vyturio“ PC, Laukininkų g. 19) 
siūlome didelį kontaktinių lęšių pasirin-
kimą, greitą ir kokybišką akinių gamy-
bą, iki 90 proc. nuolaidas rėmeliams. Tel.  
(8 46) 230 200, 8 615 18 999, 8 648  
52 675, www.virjana.lt.

 522703

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

 516423

Jogos užsiėmimai centre, Herkaus Manto 
g. 40A-4. Jauki aplinka, nedidelės grupės. 
Yra vietų rytinėse, vakarinėse grupėse. www.
jogananda.lt. Tel. 8 602 70 016.

 524617

Mielieji moterys ir vyrai! Maloniai kvie-
čiame Jus apsilankyti SPA centre (Ma-
žoji Smiltelės g. 2). Siūlome Jums pa-
simėgauti kūno procedūromis bei kos-
metologo paslaugomis. Registruotis tel.  
8 652 58 687. 

523947

Reabilitacijos klinika (Baltijos pr. 103) 
siūlo gydytojo-kosmetologo paslaugas 
bei viso kūno masažo paslaugas. Regis-
truotis tel. 8 652 58 687. 

523961

Viso kūno vakuuminis masažas - tik 40 Lt. 
Daugiau informacijos www.studijasmilga.
lt. Tel. 8 648 28 830.

 521015

Nemokamos šeimos gydytojo paslaugos. 
Kviečiame prisirašyti! Konsultuoja akušeriai 
ginekologai, kardiologas, urologas, neuro-
logas, dermatovenerologas. Neskausmin-
gas odos darinių šalinimas. Nėščiųjų prie-
žiūra (gyd. T.Karpavičiūtė ir L.Janušas). Su 
siuntimu echoskopijos, gastrofibroskopijos 
nemokamai. Žarnyno tyrimas (kolonosko-
pija, rektoskopija, sigmoskopija, anosko-
pija), išangės ligų (niežėjimo, hemorojaus 
ir t.t.) gydymas. UAB Kuncų ambulatorinė 
klinika, Taikos pr. 28-306, tel. (8 46) 410 
570, www.kaklinika.lt.

 524343

SAUNARIUMAS - tik už 1500 Lt! Tai mobi-
lioji infraraudonųjų spindulių pirtis, kuri 
padės gražiai atrodyti ir puikiai jaustis! Per 
20 minučių trunkančią malonią procedūrą 
jūs pagerinsite kraujo apytaką, sudeginsite 
iki 800 kalorijų, sulieknėsite, sumažinsite 
nugaros, sąnarių ir kitų kūno sričių skaus-
mus, pristabdysite senėjimą, atpalaiduosi-
te raumenis, pašalinsite nuovargį. www.
saunariumas.lt, tel. 8 640 36 454.

 524833

Dantų šaknų kanalų gydymas ir pergydy-
mas, naudojant vokišką Carl Zeiss mikros-
kopą, didinantį iki 32 kartų. Kuo geresnis 
matomumas, tuo geresnė dantų ligų dia-
gnostika ir gydymo kokybė. Tai labai pa-
lengvina anksčiau plombuotų dantų ka-
nalų pergydymą, šalinant iš jų kaiščius ar 
lūžusius instrumentus. Džiaugiamės galė-
dami Jums pasiūlyti naujausias šiuolaiki-
nes technologijas mūsų klinikoje. Bokštų 
g. 9, Klaipėda. Tel. (8 46) 219 875. www.
implantavimas.lt.

 525559

Jau 12 metų rūpinamės klaipėdiečių danti-
mis. Mūsų klinikoje teikiamos šiuolaikinės 
odontologijos paslaugos suaugusiesiems 
ir vaikams: dantų gydymas, protezavimas, 
chirurgija, balinimas, papuošalai. Nuo šiol ir 
išsimokėtinai (Snoro lizingas). Dirba gydyto-
jai J.Sadauskienė, V.Sadauskas, G.Riaubienė. 
Nuolatiniams pacientams konsultacija ne-
mokamai. Laukininkų g. 9, tel. (8 46) 325 
280, www.densana.lietuvoje.net.

 525678

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

 513647

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

 518029

Mokymai Anglijoje. Tel. 8 620 88 020.
 511547

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

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

 514578

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.

 513233

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

 514205

Buhalterinės apskaitos kursai pradedan-
tiesiems grupėse ir individualiai. Rytinė ir 
vakarinė grupės. Išduodami sertifikatai. 
www.cbonum.lt. Tel. 8 616 39 860.

 523569

Individualus efektyvus anglų kalbos mokymas 
su dėstytoju iš JAV, norintiems laisvai kalbėti 
angliškai. Tel. 320 942, 8 686 67 179.

 523459

Kiekvieną antradienį kviečiame apsilankyti 
tapybos ant šilko pamokoje, kuri vyks ga-
lerijoje Žvejų g. 1/2. Tel. 8 683 67 560, e. 
paštas silkojuosta@gmail.com.

 523202

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

 518649

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.

 513964

vairuotojų kursai

Vairavimo kursai. Patogus laikas ir priei-
nama kaina. Automobiliai mechaniniai ir 
automatiniai. Laukininkų g. 2, tel. 322 664, 
8 600 25 808.

 523236

Vairavimo mokykla „Vilor“. B kat. kursai. 
Galima išsimokėtinai. Nuolaidos. Liepojos 
g. 12 (Miško r., „Rimi“, 2 a.). Tel. 310 742, 
8 655 13 829, 8 675 32 694.

 525536

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.

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.

 518669

NeKilNojaMaSiS 
turtaS

I.Kanto g. išnuomojamas tvarkingas kam-
barys 3 kambarių bute su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 687 33 669.

 524205

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

 525478

Išnuomojamas kambarys nuosavame na-
me (internetas, vieta automobiliui, atski-
ras įėjimas nuo šeimininkų). Tel. 8 675 48 
147, 8 605 66 592.

 524809

Išnuomojamas kambarys bendrabutyje. 
Tel. +370 680 89 783.

 522999

Išnuomojamas sandėlis (465 kv. m) Duby-
sos g., šalia „Akropolio“, kaina sutartinė. 
Tel. 8 689 61 337.

 523181

Išnuomojamas 1 kambario butas Sausio 
15-osios g. (tvarkingas, kai kurie baldai). 
Tel. 8 607 20 490, 8 601 57 948.

 523921

Išnuomojamas 1 kambario butas Taikos 
pr. (150 Lt + mokesčiai), 2 kambarių butas 
Taikos pr. (200 Lt + mokesčiai). Tel. 8 648 
06 543, 8 677 76 578.

 525477

Išnuomojamas 1 kambario butas ilgesniam 
laikui Vingio g. Tel. 8 616 84 054.

 525448

Išnuomojamas 1 kambarys 2 kambarių bu-
te Baltijos pr. Kaina 100 Lt ir mokesčiai. Tel. 
8 695 55 954.

 524941

Išnuomojamas 2 kambarių butas netoli BIG 
(virtuvės baldai, kambariuose kai kurie bal-
dai). Tel. 8 656 73 232.

 525818

Išnuomojamas 2 kambarių labai geros bū-
klės butas su visa buitine technika, baldais 
prekybos centro „Vyturys“ rajone, Laukinin-
kų g. Tel. 8 683 65 096.

 525544

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

 524187

Išnuomojamas mažagabaritis 1 kambario bu-
tas prie „Vėtrungės“. Tel. 8 698 15 685.

 525787

Išnuomojamas tvarkingas 1 kambario bu-
tas. Tel. 8 656 56 814.

 524624

Išnuomojamas tvarkingas 2 kambarių bu-
tas. Tel. 8 624 37 288.

 525025

Išnuomojamas tvarkingas 3 kambarių butas 
5/2 a. Šiaulių g. Tel. 8 658 76 319.

 524893

Išnuomojame 3 aukštų administracinį pas-
tatą su poilsio patalpomis Klaipėdoje (1328 
kv. m, tvarkingas, šildymas dujomis, 1 ir 2 
aukštai - administracinės patalpos, 3 aukš-
tas - poilsio patalpos, tinka apgyvendinti 
žmones). Tel. 8 699 21 460.

 524060

Išnuomojame administracines patalpas 
biurams Nemuno g. 22, Klaipėda (1 kv. 
m - nuo 10 Lt). Tel. 8 683 18 488.

 523974

Išnuomojame bendrabučio tipo patalpas 
Klaipėdoje darbininkams ar studentams, 
kuriuose gali apsigyventi iki 35 žmonių. 
Tel. 8 683 18 488.

523949

Išsinuomočiau 20-30 kv. m garažą. Tel.  
8 618 08 267.

 523907

PoilSiS, KelioNėS

Nukelta į 16 p.
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Išnuomojame sandėlių patalpas (5 patalpos 
po 300 kv. m) prekybos bazėje Šilutės pl. 
23A. Tel. (8 46) 310 375, 8 698 26 098.

 519557

Išnuomojami 2 kambarių butai: I.Simonaitytės 
g. 21, Baltijos pr. 81 (buitinė technika, bal-
dai). Tel. 8 678 24 986.

 524022

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) Klai-
pėdoje, Dubysos g. 23, 25/ Taikos pr. 
61 g., sankryžoje šalia „Akropolio“. Tel.  
8 698 43 900. 

522124

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

 519777

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

 519741

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

 514085

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

 518289

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

 520543

Išnuomoju apartamentus 2 asmenims (netoli 
naujosios turgavietės, 450 Lt/mėn., baldai, 
autonominis šildymas, signalizacija, vieta 
automobiliui). www.skelbiu.LT/5959747.
HTML Tel. 8 618 08 267.

 523910

Išnuomoju kambarį dirbančiam vyrui ar-
ba studentui. Geros sąlygos. Tel. 8 605 
07 552.

 525347

Išnuomoju patalpas: Pilies g. 7 (81 kv. m, 
5/1 a.), Naikupės g. 10 (56 kv. m, 3/1 a.). 
Atskiri įėjimai, vietos automobiliui. Tel.  
8 681 22 300.

 515859

Išnuomoju 1 kambario butą S.Šimkaus g. 
(200 Lt) ir 2 kambarių butą Taikos pr. (200 
Lt). Tel. 8 684 27 279.

 525315

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

 518999

Išnuomoju 2 kambarių butą centre (4/3 
a., su baldais ir buitine technika, renovuo-
tas namas, autonominis šildymas). Tel.  
8 600 26 812.

 524655

Išnuomoju 2 kambarių butą prie nau-
josios turgavietės. Kaina sutartinė. Tel.  
8 686 01 464.

 524568

Išnuomoju 51 kv. m butą, nebrangiai. Tel. 
8 609 95 979.

 524565

Išnuomoju 2 kambarių butą Varpų g. (nau-
jas namas, reguliuojamas šildymas). Kaina 
900 Lt/mėn. Tel. 8 606 74 882.

 522961

Išnuomoju 28 kv. m puikias komercines 
patalpas, tinkamas biurui, parduotuvei. 
Kaina sutartinė. Taikos pr. 55, Klaipėda. 
Tel. 8 621 04 400.

 524278

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.

 517831

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

 516472

Išsinuomočiau patalpas parduotuvei. Tel. 
8 622 75 768.

 523463

Išsinuomočiau namo dalį šiaurinėje mies-
to dalyje. Pigiai parduodu bendrabutį. Tel. 
8 606 56 982.

 524737

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

 513932

Naujojo Uosto g. 22A išnuomojame 123 kv. 
m komercines patalpas, 1 a., nuomos kaina 
1 000 Lt/mėn. Tel. 8 611 14 232.

 524313

Nebrangiai išnuomosiu butą senamiestyje! 
Baldai, buitinė technika, palankios sąlygos! 
Tel. 8 605 93 000.

 524956

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.

 521341

Nuo vasario 1 d. išnuomoju kambarį 3 
kambarių bute Miško r. Tel. 498 419,  
8 684 59 848.

 525109

Nuomojami prekybiniai plotai baldų ir in-
terjero centre „Deco“ pirmame ir antrame 
aukštuose. Informacija pasiteiravimui tel. 
8 612 35 174.

 520943

Nuomojami prekybos ir biurų plotai biurų 
centre Šilutės pl. 2, Klaipėdoje. Pasiteirauti 
tel. 8 612 35 174.

 520931

Padedame išsinuomoti ir išnuomoti bu-
tus. Reikalingi butai nuomai. NTA „Me-
melhaus“, Taikos pr. 78. Tel. 235 900,  
8 659 56 783.

 513939

Pigiai išnuomojamas 3 kambarių 56 kv. m 
butas Naikupės g. dirbančiai šeimai (atski-
ri kambariai, yra baldai, šaldytuvas, kaina 
sutartinė). Tel. +370 635 83 178.

 524885

Prekybos centre BANGINIS (Šilutės pl. 35, 
Klaipėda) patraukliomis sąlygomis nuo-
mojamos patalpos batų, drabužių, laikro-
džių, juvelyrinių dirbinių TAISYKLOMS. Tel. 
8 687 47 116.

 524785

Turinti darbą pora ieško nuomai 1-2 kam-
barių buto ilgam laikui. Siūlyti variantus. 
Tel. 8 606 72 619.

 525464

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

 522422

Tvarkinga šeima išsinuomotų sodo namelį 
arba namo dalį. Tel. 8 611 16 673.

 524953

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.

 518275

„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.

 518281

Butą per 2 aukštus Šaulių g. (180 kv. m, 
yra židinys, puikiai įrengtas), 3 kambarių 
butą Karklų g. (90 kv. m, per 2 aukštus, 
reg. šildymas, 500 000 Lt). Tel. 8 603 07 
009, 216 802.

 524518

Butus: 1 kambario Smiltelės g. (44 kv. m, 
5/2 a., 100 000 Lt),Poilsio g. (34 kv. m, 
5/4 a., 85 000 Lt), 2 kambarių Šiaulių g. 
(48 kv. m, 5/3 a., 130 000 Lt). Tel. 8 600 
07 067, www.gijoneda.lt.

 524567

Butus: 2 kambarių 5/4 a. Taikos pr., 9/2 a. 
I.Simonaitytės g., 3 kambarių 9/6 a. Naiku-
pės g., 5 pl./5 a. Mokyklos g., 5/3 a. Lauki-
ninkų g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

 525452

Butus: 1 kambario 5/2 a. Žardininkų g., De-
breceno g. (9/6 a., 33 kv. m, 92 000 Lt), 1,5 
kambario 4/4 a. Taikos pr., prie „Vaidilos“ 
- 110 000 Lt. Tel. 8 656 22 949.

 525226

Butus: 1 kambario 5/2 a., 33 kv. m, sure-
montuotą 2 kambarių (110 000 Lt), ply-
tinį 3 kambarių - 130 000 Lt, nebrangiai 
1,5 kambario. Tel. 420 792, 8 652 22 532,  
8 680 78 227.

 524416

Butus: 1 kambario su holu 5/2 a. nebrangiai; 
2 kambarių suremontuotą - 110 000 Lt, ply-
tinį 3 kambarių - 130 000 Lt, 1,5 kambario 
nebrangiai. Tel. 420 792, 8 652 22 532.

 524420

Butus: 1 kambario Taikos pr. 9/2 a., Kauno 
g. 5/3 a., 2 kambarių Reikjaviko g. 5/2 a., 
Šiaulių g. 5/3 a., Žardininkų g. 5/3 a., De-
breceno g. 9/2 a. Tel. 8 688 47 530.

 522912

Butus: 3 kambarių su holu Mogiliovo g. (141 
000 Lt), 1 kambario Baltijos pr. (plytinis na-
mas, 83 000 Lt). Tel. 8 655 61 410.

 525486

Gyvenimas be komunalinių mokesčių. 1 kam-
bario 22 kv. m bendro ploto butą su krosnimi 
prie Klaipėdos (be patogumų, WC viduje, 
atskiras įėjimas). Tel. 8 674 91 541.

 523761

Namą Mažajame Kaimelyje (prie dviračių tre-
ko). Name gali gyventi 2 šeimos. Kaina 750 
000 Lt. Tel. 8 611 41 082, 8 698 15 463.

 524362

Sodą Vaiteliuose (namelis, 50 000 Lt), 1 
ha žemės šalia Didžiųjų Lelių (geltona zo-
na, šalia Baukštės upė, iki Klaipėdos 10 km, 
100 000 Lt). Tel. 8 687 19 816.

 516404

1 kambario butą prie naujosios turgavie-
tės (33 kv. m, 5/2 a., tvarkingas, bendri-
ja). Kaina 96 000 Lt. Be tarpininkų. Tel.  
8 616 55 006.

 525232

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 Trušeliuose 
(170 kv. m, 1 kv. m - 2 498 Lt). Tel. 8 687 31 
183, www.prometejas.lt.

 522328

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.

 524523

1 kambario 38 kv. m butą Klaipėdos r., 
Klemiškės I k. (5 km iki miesto centro, šil-
domas malkomis, kaina 69 000 Lt). Tel.  
8 606 98 717.

 522736

1 kambario mažos kvadratūros 16 kv. m bu-
tą Karoso g. (4/2 a., vonia, tualetas). Kaina 
49 000 Lt. Tel. 8 676 24 549.

 524387

1 kambario butą su holu Smiltelės g.  
(43 kv. m, 5/2 a.). Tel. 8 682 26 529.

 525043

1 kambario butus: Baltijos pr. (5/3 a., 90 
000 Lt), Žardininkų g. (5/4 a., 95 000 
Lt), Poilsio g. (5/4 a., 85 000 Lt). Tel.  
8 684 34 515.

 525216

1 kambario butus: Poilsio g. 5/3 a., Baltijos 
pr. 5/3 a., Paryžiaus Komunos g. 5/5 a., 2 
kambarių: Šiaulių g. 115 000 Lt, Rumpiškės 
g. 120 000 Lt. Tel. 8 647 33 319.

 525257

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

 521704

140 kv. m barą-sauną labai geroje vietoje su 
įranga (sūkurinė vonia, pirtis, infraraudonųjų 
spindulių kabina). Tel. 8 688 53 939.

 525203

160 kv. m namą Kretingoje (12 a sklypas, 
garažas, visiškai įrengtas, natūralios statybi-
nės medžiagos, tvora, sutvarkyta aplinka). 
Tel. 8 683 77 905.

 525867

18 kv. m suremontuotą kambarį bendrabu-
tyje Šilutės pl. 8. Tel. 8 657 97 770.

 523672

2 kambarių butą Jaunystės g. (plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, balkonas, integruoti 
virtuvės baldai, renovuotas namas, 48 kv. 
m, 4 pl./3 a.). Pradinė kaina 135 000 Lt. 
Tel. 8 683 77 905.

 525864

2 kambarių butą Rumpiškės g. 22 (4 pl./2 
a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, 
42 kv. m, šarvuotos durys). Pradinė kaina 
125 000 Lt. Tel. 8 683 77 905.

 525861

2 kambarių butus: naujos statybos prie BIG 
(9/5 a., lodžija, 260 000 Lt) ir renovuotame 
name Gedminų g. (5/3 a., reg. šildymas, 160 
000 Lt). Tel. 8 603 07 009, 216 802.

 524517

2 kambarių butus: Vingio g. (9/9 a., 49 kv. 
m, 117 000 Lt), Šiaulių g. (9/8 a., 48 kv. m, 
suremontuotas, 130 000 Lt), Paryžiaus Ko-
munos g. (5/2 a., 44 kv. m, 117 000 Lt). Tel. 
8 672 90 075, 216 802.

 524524

2 kambarių butus I.Simonaitytės g., Šiau-
lių g., 1 kambario butą su holu Smiltelės g. 
Tel. 8 600 75 863.

 525217

2 kambarių butus: Rumpiškės g., 5/4 a., 
120 000 Lt; Taikos pr. 5/4 a., remontas, 
baldai, bendrabutis, 1 kambario Baltijos 
pr. 5/3 a., 90 000 Lt, I.Simonaitytės g. 97 
000 Lt.  Tel. 8 647 33 319.

 522400

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

 520077

3 kambarių butą Naujakiemio g. (5/3 a., 
visi atskiri, tvarkingas, namas visiškai reno-
vuotas). Arba keičia į 1 kambario butą tame 
pačiame rajone. Tel. 8 688 86 481.

 525001

3 kambarių butą su holu Varpų g. (10/8 
a., 77 kv. m). Kaina 195 000 Lt. Tel. 8 686 
48 259.

 525056

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

 521611

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), Kuncų g. (9/1 a., 
77 kv. m, suremontuotas, 149 000 Lt). Tel. 
8 672 90 075, 216 802.

 524525

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.

 520042

3 kambarių visiškai suremontuotą butą Tai-
kos pr. (su baldais, buitine technika, regu-
liuojamu šildymu, 5/3 a., 64 kv. m). NTA 
„Kavintenė“, tel. 8 611 41 730.

 525857
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Darbas
ieško darbo

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

 509022

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

 524796

33 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel.  
8 681 41 753.

 524484

44 m. moteris ieško dažytojos darbo. Tel. 
8 607 95 197, Marina.

 523932

48 m. vyras ieško vairuotojo ar automobi-
linio krano vairuotojo darbo (turi B, C, D, 
E kategorijas, darbo patirtis 30 metų). Tel.  
8 607 95 195 (Grigorij), 211 331.

 523919

Aukštąjį inžinerinį išsilavinimą turinti 25 
m. moteris ieško darbo, turi gyvenamųjų 
namų, inžinerinių tinklų projektavimo pa-
tirties. Tel. 8 683 80 514.

 524891

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.

 517778

Reikalinga kirpėja (-as). Tel. 8 650  
95 999.

 525164

4 kambarių 76 kv. m butą (5/2 a., perpla-
nuotas, yra leidimai, paliekama didžioji 
dalis baldų), 220 000 Lt. Tel. 230 019 (sa-
vininkas), 8 600 21 907.

 523187

5 kambarių 151 kv. m butą šalia Lietuvinin-
kų a. Tel. 8 699 29 905.

 525215

7 km nuo Klaipėdos, netoli Radailių, gražioje 
gyvenamojoje vietoje prie miško, 300 m iki 
Eketės ežero, sklypus po 1 ha. Elektra, geras 
privažiavimas, šalia sodų bendrija. Tel. +370 
616 33 641, e. paštas arturas@kllc.lt.

 523233

Blokuotą namą Tauralaukyje (190 kv. m, 7,5 
a sklypas, miesto komunikacijos, visa išo-
rės ir iš dalies vidaus apdaila). Tel. 8 683  
95 663, 8 684 27 724.

 523305

Gerai įrengtą 3 kambarių naujos statybos 
butą su garažu prie BIG centro, kaina 380 
000 Lt. Tel. 8 652 28 817.

 522908

Gyvenamąjį 100 kv. m namą SB „Guboja“ 
(visiškai įrengtas, su integruotais baldais, 
2 garažais, sutvarkyta aplinka, nauja sta-
tyba). Tel. 8 611 41 730.

 525855

Komercinį 100 kv. m pastatą Šilutės pl., 
prie „Neringos“, per 2 aukštus, sure-
montuotas, vitrininiai langai. Tel. 8 603  
07 009, 216 802.

 524520

Naujai atidaromą žvyro karjerą su 11 ha žemės 
sklypu 15 km nuo Klaipėdos (sutvarkyti visi 
kasybos leidimai). Tel. 8 616 55 900.

 514950

Naujos statybos 92 kv. m butą centre (ne-
standartinis planavimas, visa apdaila). Tel. 
8 657 96 877.

 523675

Naujos statybos butus centre: 1 kamba-
rio (su baldais, 179 000 Lt), 2 kamba-
rių (vieta automobiliui, 269 000 Lt). Tel.  
8 672 72 955.

 525483

Nebrangiai 1, 2, 3 kambarių butus pietinė-
je miesto dalyje. Tel. 8 652 01 011, www.
gijoneda.lt.

 524705

Nebrangiai 1,5 kambario 37 kv. m butą Kre-
tingos g. (5/2 a., reikalingas remontas). 
Tel. 8 614 06 740.

 525137

Nebrangų sklypą geroje vietoje prie vandens 
telkinio, visos komunikacijos, 500 m nuo 
naujojo Tauralaukio-Palangos pl. viaduko. 
Tel. 8 674 39 663.

 514324

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

 514071

Perkame, parduodame NT, tvarkome doku-
mentus. Parduodame patalpas (80 kv. m, 
280 kv. m), garažą (22 kv. m). „Riblanda“, 
tel. 8 698 30 583, 8 616 72 347.

 524405

Puikiai suremontuotą, perplanuotą 4 kam-
barių butą Taikos pr. (5/2 a., šildomos par-
keto grindys, su baldais). Kaina 220 000 
Lt. Tel. 8 640 40 634.

 525208

Pigiai 142 kv. m 2 aukštų namą su 12 a skly-
pu gyvenvietėje „Romai“ (visiškai įrengtas, 
sutvarkyta aplinka, aptverta teritorija, ap-
sauga). Tel. 8 653 21 523.

 524812

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

 525287

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

 521866

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

 515473

Skubiai 2 kambarių butą Šiaulių g. (nesure-
montuotas, šarvuotos durys, 5/1 a.). Pradinė 
kaina 115 000 Lt. Tel. 8 639 63 529.

 525488

Suremontuotą mažagabaritį 16 kv. m bu-
tą Sulupės g. (nauja dušo kabina, san-
technika, 3 a., 39 000 Lt). Savininkas. Tel. 
8 683 11 449.

 517385

Suremontuotus butus: 1 kambario su ho-
lu (be baldų) Vingio g. ir 2 kambarių Šiau-
lių g. (su baldais). Savininkas. Tel. 8 630 
11 902.

 522876

Svajonių vieta Jūsų namui! Sklypai su 
visomis komunikacijomis, 5 min. kelio 
iki miesto centro, prie vandens telkinio, 
asfaltuotas kelias, jau kursuoja mikro-
autobusas Nr. 7. Tel. 8 698 33 779 www. 
svajoniukrantas.lt.

 514334

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

 523743

Tvarkingą 3 kambarių 79 kv. m butą Kun-
cų g. (9/5 a., plastikiniai langai, šarvuotos 
durys, 2 balkonai). Kaina 200 000 Lt. Tel. 
8 639 63 529.

 525207

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.

 515619

Veikiančią 69 kv. m kirpyklą kartu su visa 
įranga Vingio g. 11. Kaina 288 000 Lt. Tel. 
8 699 48 399.

 525445

Visiškai įrengtą 2 aukštų 4 kambarių gy-
venamąjį namą prie Miško rajono (ben-
dras plotas 324 kv. m, 6 a sklypas). Tel.  
8 655 04 845.

 523158

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.

 518601

Perka

Ūkininkas nuolat perka miškų ūkio pa-
skirties sklypus. Apmokėjimas iš karto. 
Tel. (8 46) 422 100, 8 699 77 021, faksas 
(8 46) 490 909. 

522780

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

 515996

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

 524421

1-2 kambarių butą, siūlyti įvairius, gali būti 
su skolomis, apleistas. Moka grynais. Tel.  
8 657 96 877, 8 657 95 735.

 523702

2 kambarių butą ar apartamentus arba ma-
žos kvadratūros kotedžą. Mokėsiu grynais. 
Siūlyti variantus. Tel. 8 688 95 728.

 524950

2 kambarių butą pietinėje miesto dalyje 
iki 140 000 Lt (pirmo ir paskutinio aukštų 
nesiūlyti). Tel. 8 646 36 300.

 525114

2 kambarių butą centre arba šiaurinėje 
miesto dalyje. Tel. 8 698 39 078.

 523363

2 kambarių butą pietinėje miesto dalyje. 
Tel. 8 684 91 346.

 523874

2-3 kambarių butą Klaipėdoje. Tel. 8 689 
28 036.

 524262

2-3 kambarių butą, kainuojantį apie 150 000 
Lt. Tel. 8 684 22 383, 8 603 51 028.

 523598

3 kambarių butą Klaipedos m. (nesuremon-
tuotą, iki 145 000 Lt). Tel. 8 649 70 866, 
www.gijoneda.lt.

 524706

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

 510632

Firmos klientai perka 1, 2, 3, 4 kambarių 
butus, namus ir kt. nekilnojamąjį turtą. 
Siūlykite variantus. Tel. 410 902, 8 606 
04 450.

 525487

Mažagabaritį butą iki 51 000 Lt ir 1, 2 ar 3 
kambarių butą iki 150 000 Lt. Tel. 8 672 
90 075, 216 802.

 524526

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

 518395

Perkame, išsinuomojame žemę visoje 
Lietuvoje. Ruošiame: geodezinius matavi-
mus, topo nuotraukas, detaliuosius planus. 
www.dirvos.lt. Tel. 8 650 55 564. 

516133

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

 517875

Skubiai namą arba sodą su namu Mažaja-
me Kaimelyje. Tel. 8 620 24 706.

 523685

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

 515631

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.

 516904

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.

 513592

tarpininkavimas

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

 523051

Finansinio tarpininkavimo paslaugos. 
Reikalingi kreditoriai. Yra užstatas. Tel. 
8 600 92 947.

 516498

Paskolos

LOMBARDAS-KOMISAS perka, skolina pi-
nigus, užstatui tinka buitinė technika, au-
tomobiliai, nekilnojamasis turtas, nuo 8 
iki 15 proc./mėn. Pigiai parduoda buitinę 
techniką. Tel. 8 659 65 922.

 525825

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

 525551

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

 518107

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.

 512768

Skubios paskolos. Suteikiame skubias pa-
skolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui 
tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų 
sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061.

 516490

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

 518417

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

 515686

Ieškome jūrinių konteinerių pardavimo 
vadybininko. Reikalavimai: rusų kalbos 
mokėjimas, darbo patirtis su užsienio (Ry-
tų) rinkomis, patirtis pardavimo srityje. CV 
siųsti e. p. info@balthana.lt.

 522750

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.

 522403

Reikalingi apdailininkai kompleksiniams 
darbams (gipskartonis, plytelės, struktū-
rinis dažymas) Kaliningrade. Automobilis 
būtinas. Tel. 8 678 14 055.

 524955

Biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto Nakvy-
nės namai reikalingas socialinis darbuotojas. 
Reikalavimas - turėti socialinio darbuotojo 
išsilavinimą. Tel. (8 46) 311 204, e. paštas 
nakvynesnamai@zmail.lt.

 525744

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.

 518645

Grožio salone PC BIG išnuomojami kabi-
netai manikiūrininkei, kosmetologei. Tel. 
8 687 32 932.

 524169

Grožio salonui reikalingi vyrų, moterų kirpė-
jai, manikiūrininkė. Tel. +370 679 70 130, 
+370 683 68 791, e. paštas ina.ch@ml.lt.

 524544

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

 518214

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

 514063

Informaciniam leidiniui reikalingi: vady-
bininkas; kurjeriai spaudos pristatymui 
nurodytais adresais (papildomas darbas 
studentui). Tel. 8 698 81 206.

 525377

Kavinei Klaipėdoje reikalinga (-as) savi-
tarnos linijos darbuotoja (-as). CV siųsti 
jurategre@gmail.com. Tel. 8 682 27 877 
nuo 10 iki 18 val.

 524577

Priimame tolimųjų reisų vairuotojus dirbti 
Europoje. Darbo patirtis, rekomendacija ir 
ADR - būtini. Tel. 8 698 89 804.

 524203

Reikalinga (-as) odontologė (-as). Būtini vo-
kiečių k. pagrindai. Tel. 8 694 57 236.

 523911

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

 518652

Reikalingas maršrutinio mikroautobuso 
vairuotojas, pageidautina patyręs. Tel.  
8 686 62 920, 8 603 94 522.

 525179

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: ships@yit.lt; faksu: 8 46 235743
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

UAB „YIT Technika“ ieško:

 Inžinieriaus
Reikalavimai:

 aukštasis išsilavinimas elektros 
ar automatikos srityse

 LR norminių dokumentų, 
susijusių su statinių inžinierinėmis 
sistemomis, išmanymas 

 ne mažiau kaip 2 metų 
darbo organizavimo patirtis 

 sugebėjimas dirbti komandoje 
ir savarankiškai

 vairuotojo pažymėjimas

Darbo pobūdis:
 statinių inžinerinių sistemų priežiūros 

organizavimas ir vykdymas
 techninių – organizacinių klausimų 

sprendimas, derinimas su užsakovais 
bei inspektuojančioms institucijomis

 užduočių pavaldiems darbuotojams 
ir subrangovams pateikimas bei jų 
vykdymo kontrolė, koordinavimas

 dalyvavimas ruošiant pasiūlymus 
užsakovui

„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.

 524521

Skubios paskolos už užstatą. Perįkeitimai. 
Tel. 8 657 96 877, 8 657 95 735.

 523692
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AutomobiliAi
Autoserviso paslaugos

Nebrangus automobilių važiuoklės, vari-
klių remontas. Šilutės pl. 79. Tel. 8 648 
11 358.

 520382

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

 520446

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

 525550

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.

 513895

Nebrangiai remontuoju kompiuterius, šali-
nu virusus. Nemokamai atvykstu pas klientą 
arba tvarkau internetu. Garantija. Išrašau 
sąskaitą. Tel. 8 600 75 904.

 525619

Parduoda

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

 519509

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

 519688

Paslaugos

Nebrangiai taisau televizorius kliento na-
muose, iškvietimas nemokamas, garantija. 
Tel. 8 671 81 414.

 525470

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

 525140

Remontuojame skalbykles, indaploves, 
šaldytuvus, kaitlentes ir kitą buitinę tech-
niką. Atvykstame. Garantija. Minijos g. 169,  
8 past. Tel. 366 567, 8 618 02 280.

 519679

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

 517408

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

 525471

Buitinių šaldytuvų, oro kondicionierių ir 
kitos šaldymo technikos remontas, mieste 
ir apskrityje, „ŠALNA“. Šilutes pl.101a. Tel. 
325 325, 8 656 99 099.

 513996

Parduoda

Reikalinga kvalifikuota virėja dirbti restorane 
Šveicarijoje (Basil). Tel. +41764686413.

 524481

Reikalingas motoristas dirbti žvejybinia-
me laive Baltijos jūroje. Tel. 8 699 38 447, 
365 215.

 525840

Reikalingas pardavėjas prekiauti padango-
mis. Tel. 8 687 79 134, 310 621.

 524454

Siūlomas darbas administratorei-parda-
vėjai visai darbo dienai. Ne jaunesnė nei  
25 m. Bendravimas su klientais, dokumen-
tų tvarkymas. Tel. 8 655 26 988.

 524887

UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas 
ieško nt brokerių dirbti Klaipėdos krašte. 
CV siųsti e. paštu klaipeda@oh.lt.

 524531

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiu-
žinių valymas, plovimas. Kitos patalpų 
valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363, 8 
657 94 361. 

513338

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

 525475

Pigiai remontuojame automobilių duslin-
tuvus ir važiuokles. Tel. (8 46) 486 000, 
8 699 53 033.

 514738

Protingomis kainomis remontuojame 
automobilius. Automobiliai dalimis. Tel.  
8 648 91 871.

 523301

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

 514026

Parduoda

Autobusiuką „VW LT-28“ (krovininis, pa-
aukštintas, vairo stiprintuvas, TA iki 2011 
m., geros žieminės padangos, kaina 4 500 
Lt). Tel. 8 640 17 207.

 523927

Nuolat naudotas automobilių dalis. Teikiame 
serviso paslaugas. Artojų g. 6, prie senojo 
„Sirijaus“. Tel. 312 995, 8 656 42 475.

 522769

Perka

Nuolat superku automobilius. Gali būti 
su defektais ar be techninės apžiūros. Su-
teikiu pažymą nurašant automobilį. Tel.  
8 648 91 871.

 523274

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

 519015

transporto paslaugos

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 511552

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.

 512342

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

 521096

Vežu krovinius (1 val. - 40 Lt) po Lietuvą, 
kaina derinama. Tel. 8 680 31 459.

 523041

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

 520367

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

 516177

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

 514286

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

 513051

www.lietuvalondonas.com. Iš/į Londoną 
saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvo-
je pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, 
+44 778 627 1449.

 524276

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.

 517271

Staklės: metalo frezavimo staklės (VFPG-42), 
metalo frezavimo staklės, metalo ištekinimo 
koordinatinės staklės (2733P), plastmasės 
liejimo staklės KUASY 150/50, metalo šlifa-
vimo staklės. Tel. 8 685 37 362.

 525474

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

516718

Įvairiais kiekiais parduodame ąžuolo ir uosio 
pjuvenų briketus, beržines malkas, pakuotas 
ąžuolo trinkeles. Tel. 8 604 16 291.

 523061

Įvairių rūšių skaldytas malkas, supakuotas 
sausas malkas, įvairių matmenų statybinę 
medieną. Tel. 8 684 97 350.

 524723

Parduodamas verslas (veikiantis grožio salo-
nas prekybos centre). Tel. 8 657 99 277.

 524173

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.

 514009

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

 521308

Skubiai naudotą avalynės-drabužių par-
duotuvės (220 kv. m) prekybinę įrangą. 
Kaina 3 500-4 000 Lt. Derėsimės. Tel. 8 
686 64 034.

 524178

Paslaugos

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

518458

Bendrovė tvarko įmonių

nuo pirminių dokumentų  
iki finansinės atskaitomybės.  

Konsultuoja mokesčių klausimais. 

BUHALTERINĘ 
APSKAITĄ

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

Įvairių matmenų medines duris, kaina nuo 
350 Lt, įstatome per 20 dienų. Laiptų pro-
jektavimas ir gamyba. Liepų g. 19, Klaipėda. 
Tel. (8 46) 259 891, 8 656 72 996.

 523504

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

 519884

statybos paslaugos

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

 455386

ARCHITEKTAI rengia žemės sklypų paskirties 
keitimo, dalijimo DETALIUOSIUS PLANUS. 
Visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų (pa-
talpų) projektai. Tel. 8 641 18 447.

 525201

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

 519222

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

 522895

Dengiame stogus, visa vidaus apdaila, mūro 
darbai. Tel. 8 657 95 735, 8 620 24 706.

 523688

Dengiame stogus, griovimo darbai, san-
technika, elektra, montuojame gipskartonį, 
klijuojame plyteles, dažome, tapetai, atve-
žame medžiagas. Tel. 8 611 40 335.

 524926

Durys: medinės, šarvuotos, vidinės lami-
nuotos. Atvežame, įstatome. Tel. 8 699 
44 179.

 524186

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

 512584

Gaminame medinius laiptus, duris, atlieku 
įvairius staliaus darbus. Tel. 8 674 24 601.

 524430

Gaminame medines ir laminuotas duris. Da-
žome, montuojame. Tel. 8 686 52 885.

 522801

Gaminame, atvežame, montuojame vidaus 
duris iš pušies ir uosio. Tel. 8 605 40 565, 
8 636 67 945.

 524251

Glaistome, tapetuojame, dažome. Gips-
kartonis, laminatas. Elektros instaliaci-
ja, santechnika. Visa apdaila. Tel. 8 635  
40 605, 8 654 53 051.

 524188

DArbAs
siūlo darbą

atkelta iš 17 p.

bAlDAi
Parduoda

Gaminame medinius baldus (lovas, komo-
das, stalus). Akcija - dvigulė lova su spinte-
lėmis (1 000 Lt). Tel. 8 686 52 885.

 522804

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

 516523

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

 514921

Paslaugos

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

 522589

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

 518785

Gamintojo kainomis projektuojame ir 
gaminame nestandartinius baldus. Tel. 
8 610 22 125, (8 46) 411 151.

 524393

Perka

Perka

AB „Klaipėdos pienas“ akcijas. Vienos ak-
cijos kaina 0,50 Lt. Kreiptis Šilutės pl. 33, 
Klaipėda, tel. (8 46) 397 826.

 523369

Deguonies ir angliarūgšties balionus. Tel. 
8 653 26 800, 8 608 78 251.

 524403

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

 513981

stAtybA ir 
stAtybinės 
meDžiAgos



Nukelta į 20 p.
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atkelta iš 18 p.

Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

dėmeSio
Investuotojas ieško odontologo prak-
tikos. Gali investuoti į praktiką arba ją 
nupirkti. Tel. 8 698 23 522.

523917

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

 522564

Dingusį darbo pažymėjimą Nr. 125, išduotą 
Rasai Danylienei, laikyti negaliojančiu.

 525854

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

 514052

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

 522906

Įstatau, remontuoju duris, surenku baldus, 
buto remontas, santechnikos, elektros dar-
bai. Tel. 8 603 97 481.

 524349

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.

 517925

Kapitališkai remontuojame butus, rekons-
truojame, statome namus. Patirtis 20 me-
tų. Tel. 8 650 95 999.

 525161

Klojame plyteles, parketą, laminatą. Mon-
tuojame gipskartonį, sienas, lubas, pertva-
ras. Įrengiame vonios patalpas. Glaistome, 
dažome. Tel. 8 630 33 100.

 524287

Laša čiaupas? Neveikia rozetė? Praleidžia 
klozetas? Pakabinti šviestuvą? Sudaužėte 
- suklijuosime. SKAMBINKITE! Tel. 8 699 
04 350.

 518923

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

 525549

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

 518538

Nebrangiai visa apdaila: tapetavimas, 
glaistymas, dažymas, vidaus sienų deko-
ravimas. Tel. 8 605 28 142.

 525436

Nebrangiai, kokybiškai tinkuojame, klijuo-
jame plyteles, gipso apdailos, elektros ins-
taliacijos darbai. Tel. 8 681 53 433.

 524969

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

 522883

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

 521128

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

 521122

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

 522296

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

517785

Remontuojame butus, namus, tapetuoja-
me, dažome, klojame laminatą ir kt. Tel. 
8 684 04 908.

 524551

Remontuoju butus, klijuoju plyteles, 
kloju laminatą, tvirtinu gipskartonį. Tel.  
8 603 90 835.

 525796

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

 524715

Statybos paslaugos nuo pamatų iki raktų; 
aplinkos sutvarkymas. Tvoros, automatiniai 
vartai. „Bobcat“ nuoma. Marmuro, granito 
apdaila. Tel. 8 686 84 498.

 523075

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

 524770

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

 520591

Atestuoti elektrikai, santechnikai kokybiš-
kai atlieka darbus (vidaus apdaila), išpjau-
na angas, teikia tech. priežiūros ir projek-
tuotojų paslaugas. Kainos lanksčios. Tel.  
8 648 28 929.

 524557

Atlieku santechnikos darbus, keičiu mai-
šytuvus, klozetus, vandentiekio, nuotekų 
vamzdynus. Prijungiu skalbykles, indaplo-
ves. Tel. 8 675 85 809.

 523401

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

 521630

Kokybiški remonto, statybos darbai: gip-
sas, glaistymas, dažymas, plytelės, lami-
natas. Atliekame ir smulkius darbus. Tel. 
8 670 37 333.

 519100

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

 521743

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

 524395

Profesionalus vonios, virtuvės remontas. 
Keičiu santechniką, elektros instaliaciją. 
Klijuoju plyteles, gipsą, montuoju lubas, 
dušo kabinas. Tel. 8 690 93 019.

 525467

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

 522093

Profesionalus vonių restauravimas kli-
ento namuose (5 m. garantija). www.
voniurestauravimas.lt. Tel. 320 488,  
8 699 25 011.

 518858

Rimta firma atlieka vidaus apdailą: da-
žymas, glaistymas, plytelės, laminatas, 
gipskartonis, elektra, santechnika. Tel.  
8 640 21 670.

 524938

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

 523986

Sustiprintų metalinių vartų (nuo 1360 Lt) 
ir durų (nuo 500 Lt) gamyba ir montavi-
mas. Metalinių vartų ir durų remontas, 
spynų pakeitimas su sustiprinimu. Dar-
bo patirtis per 18 metų. Tel. (8 46) 382 
210, 8 676 28 187. 

521196

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

 521469

Visus santechnikos darbus atliekame koky-
biškai ir su garantija. Montuojame kriaukles, 
klozetus, vonias, gyvatukus, prijungiame 
skalbykles. Tel. 8 612 69 002.

 524017

teiSmai
Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagri-
nėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB 
„Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui Maksimui 
Jegorovui, paskutinė žinoma gyvenamoji 
vieta Taikos g. 11-41, Klaipėda, dėl skolos 
priteisimo. Atsakovo pareiga per 14 dienų 
nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje 
dienos pateikti Klaipėdos miesto apylin-
kės teismui atsiliepimą į ieškovo ieškinį, 
atitinkantį procesiniams dokumentams ke-
liamus turinio, formos reikalavimus, numa-
tytus LR CPK 111-114 str., 142 str. 1-3 d. Jeigu 
be pateisinamos priežasties per nustatytą 
terminą atsakovas nepateiks atsiliepimo į 
ieškinį, teismas turi teisę ieškovės prašy-
mu priimti sprendimą už akių. Procesiniai 
dokumentai laikomi įteiktais pranešimo 
paskelbimo spaudoje dieną. Proceso daly-
viai gali susipažinti su byla S.Daukanto g. 
8, 225 kab., Klaipėda.

 525762

Klaipėdos miesto apylinkės teisme 
(S.Daukanto g. 8, teisėjas Vaclovas Pau-
likas) priimtas ieškovo AB Šiaulių bankas 
ieškinys atsakovams Mantui Ogintui ir 
Kristinai Valaitienei dėl skolos priteisimo. 
Atsakovas Mantas Ogintas per 14 dienų 
nuo skelbimo spaudoje dienos privalo 
pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkan-
tį procesiniams dokumentams keliamus 
turinio, formos reikalavimus, numatytus 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso ko-
dekso 111-114 str., 142 str. 1-3 d. Jeigu at-
sakovas be pateisinamos priežasties per 
nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo 
į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieško-
vo prašymas, priimti sprendimą už akių 
(LR CPK 142 str. 4 p.). Proceso dalyviai 
su byla gali susipažinti S.Daukanto g. 8, 
225 kabinete.

 525205

Klaipėdos miesto apylinkės teisme na-
grinėjama civilinė byla pagal ieškovės 
UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui 
Aleksandrui Ivanovui, paskutinė žino-
ma gyvenamoji vieta Naikupės g. 6-26, 
Klaipėda, dėl skolos priteisimo. Atsakovo 
pareiga per 14 dienų nuo šio pranešimo 
paskelbimo spaudoje dienos pateikti Klai-
pėdos miesto apylinkės teismui atsiliepi-
mą į ieškovo ieškinį, atitinkantį procesi-
niams dokumentams keliamus turinio, 
formos reikalavimus, numatytus LR CPK 
111-114 str., 142 str. 1-3 d. Jeigu be patei-
sinamos priežasties per nustatytą termi-
ną atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieš-
kinį, teismas turi teisę ieškovės prašymu 
priimti sprendimą už akių. Procesiniai 
dokumentai laikomi įteiktais pranešimo 
paskelbimo spaudoje dieną. Proceso da-
lyviai gali susipažinti su byla S.Daukanto 
g. 8, 225 kab., Klaipėda.

 525756

Klaipėda
Taikos pr. 24 

Tel.  8 46 38 12 11
Taikos pr. 10 

Tel. 8 46 34 47 88
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Kelionių keltais ekspertai pristato:
KELTŲ BILIETUS INTERNETU

Klaipėda – Karlshamnas 
Klaipėda – Kylis  
Klaipėda – Zasnicas 

Taip patogu ir greita! Apmokėti galite kortele 
arba bankiniu pavedimu.Bilieto patvirtinimą 
gausite į savo el. paštą. 

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
JŪRMALA! 
Pasilepinkite SPA centre viešbutyje „Hotel Jur-
mala Spa“ 4*

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

PAŽINTINĖS KELIONĖS 2010
Naujas sezonas – Katalogai jau biuruose!

NUOLAIDOS iki 15% iki vasario 15 d. 

Kelionės autobusu
Paryžius        nuo 1299 Lt
Italija        nuo 1399 Lt 
Gėlių paradas Olandijoje   nuo 1099 Lt
Kroatija        nuo 999 Lt
Šveicarija – Austrija       nuo 1299 Lt
Rusija. Auksinis žiedas       nuo 1299 Lt
Budapeštas – Balatonas     nuo 699 Lt

Kelionės lėktuvu
Graikija   nuo 2029 Lt
Kroatija – Juodkalnija  nuo 2599 Lt
Italija – Sardinija  nuo 3389 Lt
Portugalija   nuo 3389 Lt 
Tunisas – Libija  nuo 3589 Lt
Ispanija – Marokas  nuo 3699 Lt
 
SLIDINĖJIMAS
Apartamentai              – nuo  295 Lt
Italija lėktuvu              – nuo 1299 Lt
Austrija lėktuvu           – nuo 2032 Lt

Kelionių agentūrų tinKlas

(Tel. 8 46 312 312 Turgaus g. 2, Klaipėda, 
www.bc.lt) – geriausi kelionių pasiūlymai !

Sausio 30 d. 14 n.
Egiptas – Hurgada 
MOON VALLEY  2*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1726 
Lt/asm.
MAGAWISH  4*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 2078 
Lt/asm.
GOLDEN FIVE  5*/ viskas įsk. kaina nuo 2939 Lt/
asm.

Sausio 24 d. 7 n.
Egiptas – Šarm El Šeichas  
CORAL HILLS 3*/ viskas įsk. kaina nuo 1240 Lt/
asm.
AMWAJ OYOUN HOTEL  4*/ viskas įsk. kaina nuo 
1985 Lt/asm.
AMPHORAS 5*/ viskas įsk. kaina nuo 1914 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,  Ryga (bobslėjus, baletas)
02.20. Rygos erotikos festivalis –  70 Lt 
02.27.  Ryga – Jūrmala (ekskursija + vandens 
parkas) 70 Lt 

KELIONĖS AUTOBUSU: 
Venecijos karnavalas – 02 11 – 1049 Lt – 10 %
Gėlių paradas – 04 21 – nuo 1199 Lt – 15 % 
Ispanija – Portugalija Marokas – 03 13; 05 08; 
09 25 – 3190 Lt – 15 % 
Velykos Italijoje – 03 31 – 1739 Lt – 10 %

EGZOTINĖS KELIONĖS: 
Tailandas, Tailandas – Kambodža – 02 12; 03 03; 
03 19 nuo 3245 Lt
Šri Lanka – nuo 4790 Lt  
Meksika – 02 15, 27, 28; 03 27 nuo 6190 Lt
Izraelis – nuo 3399 Lt

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!
Tik šią savaitę autobuso bilietai į Rygą ir toliau 
– 15 Lt!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujantiems 
autobusu su „Novaturu“!
Jūrmala (su pusryčiais, sauna ir pirtys visą die-
ną) 78 Lt/asm.
Savaitgalis Briuselyje 699 Lt
Kruizas Ryga-Stokholmas-Ryga su vakariene nuo 165 
Lt/asm. (su šventine slavų tematikos programa!)
AKCIJA turintiems „OMNI ID“: 
– slidinėjimas Italijoje (kelionė lėktuvu) – sausio 
23, 30 d. nuo 1219 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 – vasario 6 d. nuo 1059 Lt
Ispanija (Tenerifė) – vasario 5 d. nuo 1489 Lt 
Tailandas – 14 nakvynių nuo 3199 Lt (skrydis iš 
Vilniaus!) 

3 dienos, 2 nakvynės su Spa procedūromis - 
217 Lt

Informuojame  Jus, kad jau turime 2010  metų 
vasaros sezono kelionių kainas į TURKIJĄ. 
Didžiausios nuolaidos taikomos užsisakius iki 
vasario 15 d.

Geriausi pasiūlymai į Egiptą, Tenerifę, Gran 
Kanariją, Tailandą, Turkiją!

Pas mus taip pat galite įsigyti keltų bilietus 
šiomis kryptimis:
Ryga – Stokholmas 
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“ 

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

SLIDINĖJIMO KELIONĖS:                                                                          
Italija (Sela ronda, Kronplacas) –  autobusu/lėk-
tuvu – ketv/penkt – nuo 1250 Lt  
Naujiena! Italija – Šveicarija – Prancūzija – auto-
busu 03 05/lėkt kiekv šeštad – nuo 1250 Lt  
Naujiena! Austrija – Šveicarija (Išglas, San Anto-
nas) – 01 29; 02 05, 19, 26 nuo 1650 Lt  
Naujiena! Austrija (Zilertalio slėnis, Zell am See, 
Kaprun) – penkt – nuo 1570 Lt
Italija (Madona di Kampilijo, Marileva, Paso To-
nale) – nuo 1290 Lt  
Prancūzija (Trys slėniai) – savo transportu – nuo 
280 Lt                                                     
Slovakija (Žemieji Tatrai) – autobusu/savo trans-
portu – kiekv. šeštad. – nuo 590 Lt 

03.25–28. ( 4 d. ir 2 n.) 
Budapeštas –  490 Lt
(medžioklės, žvejybos ir ginklų paroda)
03.26.–04.01. (7 d. ir 5 n.) 
Beneliuksas – 1030 Lt. 
Nakvynės viešbutyje, pusryčiai. 

Danės g. 21, LT-92111, Klaipėda, 
Tel.: (8 46) 411458, 411459, 
el.paštas: arvydas@delta-interservis.lt
www.delta-interservis.lt

IKI  – 30 % NUOLAIDA 
vasaros sezono kelionėms su tui ir 1-2fly:

Gran Kanarija nuo 929 Lt
Maljorka  nuo 1099 Lt
Sardinija nuo 1379 Lt
Madeira nuo 1599 Lt
Šri Lanka nuo 2579 Lt
Žaliojo kyšulio salos nuo 2329 Lt
Kuba nuo 2699  Lt

www.tuikeliones.lt 

! Prisijunkite prie www.facebook.
com/deltakeliones 

Varžytinės
Antstolis Aleksandras Selezniovas skelbia 
skolininkui UAB „Stalakta“, į. k.300023094, 
priklausančio turto: pastato - gyvenamojo 
namo, esančio Kalotės k., Klaipėdos r. sav., 
užstatytas plotas 135 kv. m, baigtumas 80 
proc., unikalus numeris 4400-1168-0585, 
pardavimą iš pirmųjų varžytinių. Žemės 
sklypas, ant kurio stovi parduodamas tur-
tas, įkeistas hipoteka. Pradinė pardavimo 
kaina 240 000 Lt. Varžytinės vyks 2010 02 
25 10.30 val. Danės g. 5, Klaipėda. Infor-
maciniai tel. (8 46) 400 728, 8 611 11 255. 
Asmenys, norintys dalyvauti varžytinėse, pri-
valo iki varžytinių pradžios įmokėti į antstolio 

Mirus buvusiam ilgame-

čiam Klaipėdos filialo dar-

buotojui 

VYTAUTUI 

LIONGINUI ŠILINIUI, 

nuoširdi užuojauta ir tylūs 

paguodos žodžiai tesuteikia 

stiprybės velionio šeimos 

nariams ir artimiesiems. 

VĮ Registrų centro 
Klaipėdos filialo darbuotojai

teismai

atKelta iš 19 p.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas (S.Daukanto 
g. 8, Klaipėda) viešo paskelbimo būdu įteikia 
atsakovei UAB „Vlanstona“, paskutinė žinoma 
buveinės vieta Debreceno g. 31-12, Klaipėda, 
šiuos procesinius dokumentus – ieškovės UAB 
„Alita distribution“ ieškinio nuorašą su prie-
dais dėl 3 956,45 Lt skolos, 12,70 proc. me-
tinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos 
iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo 
įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir 
praneša, kad atsakovės pareiga yra per teismo 
nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo 
paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos miesto 
apylinkės teismui (S.Daukanto g. 8, Klaipėda) 
atsiliepimą į ieškovės ieškinį. Jeigu be pateisi-
namos priežasties per nustatytą terminą atsa-
kovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas 
turi teisę ieškovės prašymu priimti sprendimą 
už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteik-
tais atsakovei pranešimo paskelbimo dieną. 
Su byla atsakovė gali susipažinti Klaipėdos 
miesto apylinkės teisme (S.Daukanto g. 8, 
Klaipėda, 225 kab.).

 524713

Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinė-
jama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Snoro 
lizingas“ ieškinį atsakovui Zigmantui Knezevi-
čiui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Sau-
sio 15-osios g. 24-166, Klaipėda, dėl skolos 
priteisimo. Atsakovo pareiga per 14 dienų nuo 

šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos 
pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui 
atsiliepimą į ieškovo ieškinį, atitinkantį pro-
cesiniams dokumentams keliamus turinio, 
formos reikalavimus, numatytus LR CPK 111-
114 str., 142 str. 1-3 d. Jeigu be pateisinamos 
priežasties per nustatytą terminą atsakovas 
nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas turi 
teisę ieškovės prašymu priimti sprendimą už 
akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteik-
tais pranešimo paskelbimo spaudoje die-
ną. Proceso dalyviai gali susipažinti su byla 
S.Daukanto g. 8, 225 kab., Klaipėda.

 525747

Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą 
LT 897044060000681376, AB SEB bankas 
(kodas 70440) 10 proc. nuo pageidaujamo 
įsigyti turto kainos. Visi suinteresuoti asme-
nys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki 
varžytinių turi pateikti antstoliui savo teises 
patvirtinančius dokumentus.

 525469

Antstolis Aleksandras Selezniovas (tel.  
(8 46) 472 026) skelbia Verai Greičiuvienei 
ir Albinui Greičiui priklausančio (VĮ „Regis-
trų centras“ įregistruoto Veros Greičiuvienės 
vardu) įkeisto turto: buto su rūsiu, esančio 
Žardininkų g. 7-42, Klaipėda, bendras plotas 
51,24 kv. m, unikalus numeris 2197-7005-
0013:0039, pardavimą iš antrųjų varžytinių. 
Skolininkas vykdomojoje byloje yra Darius 
Greičius. Pradinė pardavimo kaina 84 600 
Lt. Varžytinės vyks 2010 02 25 10 val. Da-
nės g. 5, Klaipėda. Informaciniai tel. (8 46) 
400 728, 8 611 11 255. Asmenys, norintys 
dalyvauti varžytinėse, privalo iki varžyti-
nių pradžios įmokėti į antstolio Aleksandro 
Selezniovo depozitinę AB SEB bankas sąs-
kaitą LT 897044060000681376, 10 proc. 
nuo pageidaujamo įsigyti turto kainos. 
Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę 
į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pa-
teikti antstoliui savo teises patvirtinančius 
dokumentus.

 525236

Antstolis Gintaras Kairys skelbia pirmąsias 
varžytines UAB „Davi“ nuosavybės teise 
priklausančiam turtui 56/66 kitų statinių 

- automobilių aikštelė (plote 2 266 kv. m), 
galima pirkti dalimis, unikalus numeris 
4400-1809-2210, esančiam Tilžės g. 52, 
Klaipėda. Pradinė pardavimo kaina 148 
000 Lt. Varžytinių dalyvio piniginės įmo-
kos dydis 10 proc. – 14 800 Lt. Dalyvio 
įmoka turi būti pervesta į depozitinę sąs-
kaitą LT797044060004706668 AB SEB 
banke. Varžytinių laikas 2010 m. kovo 4 
d. 10 val. Pardavimas vyks J.Zauerveino 
g. 9-2, LT-92122 Klaipėda. Informacija tel. 
(8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi su-
interesuoti asmenys, turintys teises į par-
duodamą turtą, iki varžytinių dienos gali 
pateikti antstoliui savo teises patvirtinan-
čius dokumentus.

 524821

ĮVairūs
www.blogabendrija.lt

 524605

Užsisakę 4 skelbimus 
pasirinkite dovaną: 
dar 1 skelbimą papildomai 
arba mėnesio dienraščio 
prenumeratą.
1 skelbimas – 15 žodžių.  
Akcija vyksta visą sausį!

akcija
sk

elbim
a

i
 525222
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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 28 d., nuo 20 val. – 50 % nuolaida vi-
siems baro gėrimams ir „Depeche Mode“  kon-
certas dideliame ekrane. Nuo 22 val. – diskote-
ka! Įėjimas  nemokamas.  
Sausio 29 d. – „NESĖ RELAX“ TRIBUTE 2 BEYONCE.
Sausio 30 d. – FUN PARTY: SVEČIUOSE –KOMI-
KAS JUSTINAS JANKEVIČIUS.
V-VI su “Silver” kortele įėjimas į klubą – 5 Lt pigiau. 
Sausio mėn. visiems viskiams – 30 %  nuolaida.
VAIKAMS: klounai DULIDU  laukia jūsų  KIEVIE-
NĄ 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 44484 
www.drwho.lt). Durys atidaromos 22.30 val.
Sausio 22 d. – Sex on the „Dr.Who“ Beach.  Gran-
diozinės tropikų dekoracijos, įvaizdžio metamor-
fozės ir ryškus 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. – Dr.Who gyvai pristato: „The Whiteli-
ne“. Lietuviškas Virus J ir Soliario projektas. Dešim-
tys žymiausių pastarųjų metų šokių muzikos remik-
sų gyvai, tarp jų Cassius bei David Guetta, „Praise 
Cats“, „Snow Patrol“. Vėliau – DJ Driule XL.

www.ltrueda.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
Sausio 22 d. – KARAOKĖS vakarėlis!
Moterys prieš vyrus!
Gyvos gitaros pertraukėlės!
Moki groti? Pasirodyk! Pradžia 22 val.
Sausio 23 d. – KARAOKĖS vakarėlis!
Kompanija prieš kompaniją!
Gyvos gitaros pertraukėlės!
Moki groti? Pasirodyk! Pradžia 22 val.
Perki bare – PULĄ ir SMIGINĮ žaidi nemokamai!
Kviečiame nuo 19 val.
Įėjimas nemokamas.
Verdame Miežinį, Juodąjį, Karamelinį ir Kvietinį alų!

alaus DaRykla-RestoRanas 
„memelis“

klubai

restoranai

sportas, sveikata

šokiai

limuzinų nuoma

Prekybos ir verslo centras „Herkaus galerija“
H. Manto g. 22, Klaipeda. Tel. (8 46) 24 66 88
www.herkausklubas.lt 
Tik sausio 22, 23 ir 24 dienomis ateik į Herkaus 
sporto klubą ir įsigyk abonementus už PC „Her-
kaus Galerija“ litus! Atsiskaityk PC “Herkaus Ga-
lerija” litais iki 30% pirkinio vertės.
Ieškokite PC “Herkaus Galerija” litų Herkaus 
sporto klube.  
Puiki galimybė pradėti ruoštis vasarai ir įsigyti 
abonementus! 
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 
suaugusiems 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)
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 25 d. 21.30 val. – gyvos muzikos vaka-
ras su pianistu M.Liutiku, saksofonistu L.Urbiku 
ir vokaliste K.Jatautaite.
Sausio 26 d. 21.30 val. – grupė „Maestro“ .
Sausio 27 d. 21.30 val. – grupė „Jazzytea“ .
Sausio 28 d. 21.30 val. – grupė „I_four Jazz 
Quartet“.
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)
Sausio 26 d. 18 val. ‘’Vedų kultūra’’–Meilės medis, 
neigiamų emocijų analizė.
Sausio 28 d. 18 val. Garso meditacija–Maudynės 
Gonge.www.GONG.LT
Vasario 2 d. 18 val. Bhagavad–Gitos studijų ciklas 
‘’Žinok kas esi ir būk kas esi’’.
Vasario 13, 14 d. 10 val. Vegetarinių valgių gami-
nimo kursai.

(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 „liVonia“

(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 meditacija. Ji pa-
deda tobulinti kūną, nuramina emocijas, mintis.
Joga moko pajausti kiekvieną gyvenimo akimirką, 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 merginoms.
NAUJIENOS: individualios šokių pamokos pagal kliento 
pageidavimą, šokių pamokos poroje su profesionaliais 
šokėjais, populiarūs linijiniai šokiai, šokių vakarai su 
pamokymais visiems šokantiems 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, šiuolaikinius šokius 5-11 metų 
amžiaus vaikų grupes. Užsiėmimų kaina nuo 50 Lt.

klaiPĖDos Šokių stuDiJa 
„DelinGo“ 

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

Naujojo Sodo g. 1
Nemokama požeminė auto-
mobilų stovėjimo aikštelė

RestoRanas „ViValaVita“

RestoRanas „Xii“

Restorane viešbučio XII-ame aukšte 
kasdien grill kepsnys tik 9,99 Lt, 
pietaujantiems kava tik 2 Lt. 
Dirbame nuo 12 val. Tel. 8 46 404 372

Boulingas nuo 10 Lt/val.
Biliardas (pulas) nuo 5 Lt/val.
Smiginis (darts) nemokamai
Švenčiantiems gimtadienį 50% nuolaida bou-
lingui ir biliardui
Dirbame kasdien nuo 12 iki 3 val. ryto.
TEL. 8 46 229 999

boulinGas – sPoRto baRas 
„Honolulu“

„klaipėdos“ pramogos

(www.ledigym.com, Taikos pr. 24, įėjimas iš 
Projektavimo instituto kiemo pusės 
(846) 246 636, 867 024 965)
Iki 20% NUOLAIDA  ABONEMENTAMS! Aerobi-
ka, kūno dizainas, kardio dance, kalanetika, 
joga, pilates. 
8 kartų „JOGA + PILATES“ abonementas – tik 87 lt!
2010 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 abo-
nementą gausite su 50% nuolaida.

leDi Gym

VIVA LOUNGE – kokteilių ir muzikos vakarai kie-
kvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 21 val.  Sta-
liukų rezervacija telefonu 8 616 72427 „Chorų karai“ tiesioginė transliacija

Šeštadieniais nuo 19.00 iki 22.00 val. 

KARAOKE TURNYRAI penktadienias nuo 21.00 
ir šeštadienį nuo 22.00.
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

RestoRanas „inkaRas“

(Taikos pr. 4A, Klaipėda, tel. 8 614 81 441)
Darbo dienomis greiti ir skanūs pietūs. Kasdien  
skirtingas  meniu.
Kompleksiniai pietūs  – tik 7,50 Lt. 
Šią savaitę Švyturio alus 0,5 l – tik  3.49 Lt.
Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 20 val. groja 
gyva muzika.
Įėjimas nemokamas!
Ruošiame banketus, progines šventes, išvežamuosius 
banketus , furšetus , gedulingus ir metinių 
pietus. Atskira salė pokyliams, konferencijoms.
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pramogos
pirmADiENiS, SAuSio 25, 2010

TV programa

kinas
kino cenTras „cinamon“

TeaTras
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 28 d. 18 val. – M.Gavranas. „Viskas 
apie moteris“. Rež. D.Tamulevičiūtė. Bilieto 
kaina 25 Lt.
Sausio 29 d. 18 val. – M.Paničius. „Septintas 
aukštas“. Vieno veiksmo drama. Rež. A.Lebeliūnas. 
Bilieto kaina 25 Lt. 
Dėmesio! Spektaklio rodymo dieną bilietai par-
duodami Žvejų rūmuose nuo 16 val. 

Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras  

(Danės g. 19)
Festivalis „Daugiau šviesos su operete“
Sausio 29 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Šikšnos-
parnis“. 3 veiksmų operetė.
Sausio 30 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos 
kraujas“. 3 veiksmų operetė.
Sausio 31 d. 15 val. – V.Kuprevičius. „Batuotas 
katinas“. 2 veiksmų muzikinė pasaka.

klaipėdos ŽVejų kulTūros rūmai
(Taikos pr. 70)
Sausio 29 d. 19 val. – Klaipėdos Pilies teatro, Kau-
no valstybinio dramos teatro ir VšĮ „Mens Publica“ 
projektas. T.Bernhardo „Pietūs su Liudviku“. Bilieto 
kaina 20 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. 
Sausio 30 d. 18 val. – Pilies teatro spektaklis. 
D.Fo ir F.Rame komedija „Aš lauksiu tavęs, mie-
lasis“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų 
platintojas „Tiketa“.
Sausio 31 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo te-
atras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Dangus 
negriūva“. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platin-
tojas „Tiketa“.
Sausio 31 d. 12 val. teatro salėje – festivalis 
„Ledinė zylutė“. KU Menų fakulteto Režisūros 
katedros III kurso studentai. B.Brechto muzikinis 
spektaklis „Gerasis žmogus iš Sezuano“. Bilieto 
kaina 12 Lt. Bilietų platintojas Tiketa.
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)
Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas 
– 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 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.
Sausio 29 d. 18 val. – LT PROJEKTAS. „Kontras-
tai“, „Baltijos gitarų kvartetas“. S.Krinicinas, 
S.Lipčius, C.Ruebens, Z.Čepulėnas. . Bilietai 15, 
20, 30 Lt. Nuolaidos galioja.

Kiti renginiai
Vasario 9 d. 18 val. – fortepijono rečitalis Ale-
xei Grynyuk (Ukraina/Jungtinė Karalystė). Bi-
lietai lt.
Vasario 13 d. 18 val. – romansų vakaras Šv. Va-
lentino dienos proga. Dalyvaus Rygos, Vilniaus 
ir Klaipėdos solistai. Bilietai – 30–50 Lt. 
Veikia Romėnės tapybos darbų paroda.

lėlių TeaTras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Sausio 29 d., vasario 12 d. 19 val. – 5 dalių po-
litinis lėlių baletas suaugusiesiems „Juoba“. 
Rež. G.Radvilavičiūtė.
Sausio 30, vasario 14, 28 d. 12 val. – lėlių vai-
dinimas mažiesiems „Trys paršiukai”. Rež. 
S.Bartulytė.
Sausio 31 d. 12 val. – teatralizuota programa 
vaikams „Svečiuose pas Klaipėdikių šeimyną”. 
Tema – šeimos istorija. Rež. R.Bunikytė.

eTnokulTūros cenTras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Sausio 26 d. 18 val. – muzikinės antropologi-
jos labirintai: islamo pasaulyje (arabų muziki-
nė kultūra). Vakarą ves etnomuzikologas, KU 
prof. R.Sliužinskas.
Užgavėnės
Sausio 26, 28, 29 d, vasario 2, 5, 9, 11 d. – 
užsakomieji mokami edukaciniai užsiėmimai 

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 
11. Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Elijaus knyga“ – 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val. 
„Nasha Russia. Likimo kiaušiai“ – išankstinis 
seansas BONUS kortelės turėtojams sausio 28 d. 
19.30 val. „Zero 2“ – 12.15, 17.40, 22 val. „Dėžė“ 
– sausio 25–27 d. 12.45, 15.15, 19.30 val., sausio 
28 d. 12.45, 15.15 val. „Tai sudėtinga“ – 11, 13.35, 
16, 18.30, 21 val. „Nindzė žudikas“ – sausio 25–
28 d. 17.45, 20, 22.15 val. „Aušros kariai“ – 12, 
21.40 val. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ – 
sausio 25–28 d. 12.30, 15 val. „Šerlokas Holm-
sas“ – 16.15, 19 val. „Juodasis žaibas“ – 14 val. 
„Alvinas ir burundukai 2“ – sausio 25–28 d. 
11.30, 13.30, 15.25 val. „Įsikūnijimas“ – 17.30, 
20.45 val.

grupėms „Užgavėnių belaukiant“. Išankstinė 
registracija ir informacija tel. 312 113.
Projektas „Tradicija šeimai“
Sausio 30 ir vasario 6 d. 11 val. – etnomokyklė-
lės „Užgavėnių belaukiant“ pavieniams miesto 
lankytojams. Užsiėmimai mokami. Išankstinė 
registracija ir informacija tel. 312 113.

Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centras

(Daržų g. 10/Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt)
Sausio 29 d. – koncertas „Akustinės spalvos“: 
I.Papečkytė (Kaunas), K.Muravjova (Klaipėda). 
Mokamas.

klaipėdos dailės parodų rūmai
(Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2)
Sausio 26–29 d. prancūziški „Žiemos ekranai“ 
šįmet pirmą kartą nušvis ir Klaipėdoje.
Sausio 26 d. 19 val. – „Sena daina“.
Sausio 27 d. 18 val. – „Staviskis“, 20 val. – „Pra-
ėjusiais metais Marienbade“.
Sausio 28 d. 18 val. – „Melodrama“, 20 val. – 
„Miurelė, arba Sugrįžimo laikas“.
Sausio 29 d. 19 val. – „Hirosima, mano meile“.
Visi filmai rodomi originalo kalba, lietuviš-
kais titrais. Bilieto kaina į vieno vakaro se-
ansą – 4 Lt.
Projektas „LT identitetas – profesionalaus meno 
kontekste“.

BaroTi galerija 
(Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2)
Veikia Lino Leono Katino tapybos paroda „69. 
Ir ačiū Dievui“.

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 medis“. Paroda skirta 
centro 20-ies metų sukakčiai paminėti. 
Sekmadieniais 15 val. kviečiami vaikai su tėve-
liais ar seneliais į popietes muziejuje. Sausio 
mėnesio tema – „Pūga“.

Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka

Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki sausio 26 d. 
„Klaipėdos knyga–2009“ (vertingiausių Klaipėdos 
leidyklų 2009 m. išleistų knygų paroda). 
„Pelėdžiuko filialas“ (Tilžės g. 11) – iki vasario 1 
d. „Eglutė“: Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrin-
dinės mokyklos 2 b kl. mokinių darbeliai. 
„Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki sau-
sio 25 d. I.Šlepaitės darbų paroda.
Girulių galerija (Šlaito g. 10A) – iki vasario 8 
d. „Iš Klaipėdos gyvenimo“. Romos Kačinskai-
tės-Romėnės tapyba. 
Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki vasario 15 
d. „2009 m. Europos dienos. Monmartro dar-
bai, sukurti Klaipėdos senamiestyje: A.Brako 
dailės mokyklos moksleivių darbai (organiza-
torius Klaipėdos Europos informacijos centras 
Europe Direct)“. 
„Karlskronos“ filialas (Laukininkų g. 50) – iki 
vasario 8 d. „Žiemužė snaigėm sninga“: l.d. „Ai-
tvarėlis“ „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupių vaikų 
kūryba. iki vasario 25 d. „Lipdymo džiaugsmas“: 
moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos 
„Žiezdrė“ vaikų kūryba (vad. V.Daukšienė).
Vaikų skyrius (Danės g. 7) – iki vasario 8 d. „Kas 
pasakė miau“, „Lietuvių poetai vaikams“ (literatū-
rinės parodos). Sausio 26 d. 10.30 val. literatūrinis 
rytmetis „Nenumink barzdos nykštukui“.

klaipėdos ValsTyBinis 
muzikinis TeaTras

BiBlioTekos
klaipėdos miesTo 
saViValdyBės 
Viešoji BiBlioTeka

klaipėdos kulTūrų 
komunikacijų cenTras

6.00  La bas ry tas. 
9.00  Ge riau sių 2009 m. Lie tu vos spor ti nin kų 

pa ger bi mo va ka ras. Da ly vau ja Kau no 
big ben das ir so lis tai (k). 

10.05  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7) (9) (k). 
11.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Tie sio gi nė 

Lie tu vos ra di jo lai da. 
12.00  Eu ro pos dai lio jo čiuo ži mo čem pio na to 

pa ro do mo ji pro gra ma (k). 
14.25  Sti lius (k). 
15.00  Kul tū rų kryž ke lė. Trem bi ta. 
15.15  „Gy vū nų gel bė to jai“ (7). 
15.45  „Fli pe ris“. 
16.15  „Mak leo do duk te rys“. 
17.15  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7). 
18.15  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.37, 21.09 Spor tas. Orai. 
18.45  „Se nis“ (N-7). 
19.55  Idė jų me tas. 
20.25, 22.04 Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
21.20  „Sa vai tės at gar siai“. 
22.30  Va ka ro ži nios. Spor tas. Orai. 
22.45  „Din gę“ (N-7). 

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Di dy sis fil mu kų šou“. 
7.30  „Be nas Te nas“ (9) (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  „Mei lės spar nai“ (k). 
10.00  Ka ka du (N-7) (k). 
11.00  Nuo ty kių f. „Am ži nai jau nas“ (JAV, 

1992 m.) (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  Nuo ty kių s. „Kal nie tis“ (1) (Kanada, 

Pran cū zi ja, 1992 m.) (N-7). 
14.05  „Vai kų „War ner Bros.“ „Be nas 

Te nas“. 
14.35  „Mei lės spar nai“. 
15.35  „Ma no nuo dė mė“. 
16.35  „Li ki mo ke rai“. 
17.35  „Šir džių ėdi kės“ (N-7). 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  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  Kri mi na li nis tri le ris „Vie ni ša bal to ji 

mo te ris“ (JAV, 1992 m.) (N-14). 
0.55  „Ozas“ (N-14). 

6.40  Te le par duo tu vė. 
6.55  „Ava ta ras“ (k). 
7.25  „Simp so nai“ (N-7) (k). 
7.55  „Zo ro. Špa ga ir ro žė“ (N-7). 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  „Ne my li mi“ (N-7). 
11.05  Ko me di ja „Lenk ty ni nis par še lis 

Ru dis“ (Vo kie ti ja, 1995 m.) (k). 
13.05  „H

2
O“. 

13.35  „Ra gano sio mo kyk la“. 
14.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
14.35  „Ava ta ras“. 
15.05  „Simp so nai“ (N-7). 
15.35  „Varg šė mi li jo nie rė“ (N-7). 
16.35  „Sve ti mas vei das“ (N-7). 
17.40  „Nai sių va sa ra“ (N-7). 
18.25  Su si ti ki me vir tu vė je. 
18.45  TV3 ži nios, kri mi na lai. 
19.00, 21.50 TV3 spor tas. Orai. 
19.10  „Am ži ni jaus mai“ (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. 
21.58  „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  „Nuo dė min go ji Ka li for ni ja“ (6) (N-14). 
1.05  „Apaš ta las“ (N-14). 
2.00  „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“. Pra mo gi nis 

sa vait ga lio žur na las (k). 
10.00  „Men tai. Žmog žu dys čių sky rius III“ 

(N-7) (k). 
11.10  Me lod ra ma „Vi dur va sa rio mei lė“ 

(Vo kie ti ja, 2005 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“. Sen sa ci jų šou 

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

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. Tri le ris „Slen kan tis 

smė lis“ (Pran cū zi ja, D.Bri ta ni ja, 
Vo kie ti ja, 2003 m.) (N-14).

23.25  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
23.45  Spor tas. Orai. 
23.55  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
0.55–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.30  Pul sas. 
14.55  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 
16.05  Lai ko port re tai. Ei mun to Nek ro šiaus 

pa sau lis (3) (k). 
16.35  Po pie tė su Al gi man tu Če kuo liu. 
17.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Lie tu vos ra di jo 

lai da. 
18.00  Gam tos pat ru liai. 
18.45  De tek ty vo kla si ka. „Mis Marpl. Žu dy ti 

leng va“ (D.Bri ta ni ja, 2008 m.) (N-7). 
20.20  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  Sti lius. 
23.55  Lai ko ženk lai. Dvi nep rik lau so my bės.  

1927 ir 1997 m. 

9.15, 14.30 Te le par duo tu vė. 
9.30  Uni ver si te tai.lt (k). 
10.00, 16.00 „Iš li ki mas“ (N-7). 
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, 19.00 „7 die nos“ (N-7). 
14.00, 20.00 „Simp so nai“ (N-7). 
15.00, 0.15 „Dži pai monst rai“ (N-7). 
21.00  „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
22.00  Siau bo f. „Nas rai. Kerš tas“  

(JAV, 1987 m.) (N-14). 
23.40  „Pie tų par kas“ (N-14). 
1.05  „Te le jazz“ (N-14). 

8.00, 15.30 „XX a. slap tie ji ar chy vai. Šim tas 
pas ku ti nių va lan dų“ (k). 

9.00, 16.30 „Me gas, XL ro bo tas“. 
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“. 
11.30  „Ra ga nai tė Sab ri na“. 
11.55, 18.00 „Nep ri lygs ta mie ji“. 
13.00, 19.00, 23.25 „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
14.00  Te le par duo tu vė. 
14.30, 20.00, 0.25 „Ka ras na muo se“. 
17.25  „Drau gai IX“ (N-7). 
18.57  Žo dis – ne žvirb lis. 
21.00  Nuo ty kių ko me di ja „Vie nos bė dos“ 

(JAV, 1991 m.) (N-7). 
22.55  „Ki tas!“ Rea ly bės šou (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“. „Til tai“ (k). 
9.15  „Nuo ty kių pla ne ta“. „Pa dan gių 

Vieš pats“ (k). 
10.20  „Te le ta biai“. 
10.50  Kas tu toks? 
11.30  Na ša Ra ša. 
12.00  Su per L.T. (N-7). 
12.45  Penk to ji pa va ra. 
13.10  Te ri to ri ja. 
14.00  Ku li na ri nių ke lio nių lai da „Sko nio 

rei ka las“ (k). 
14.50  Kas tu toks? 
15.30  „Te le ta biai“. 
16.00, 17.00, 18.00 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. 
19.00  Ži nios. Orai. 
19.30  Lie tu va tie sio giai. 
20.00  Ži nios. Orai.
20.10  Kas tu toks? 
20.55  Pa do va nok nau jas spal vas. 
21.00  Re por te ris. Orai. 
21.55  Na ša Ra ša. 
22.25  „Ty los zo na“. 
23.25  Kas tu toks? 
0.05  Re por te ris. Orai. 
1.00  Lie tu va tie sio giai. 

8.45  Ieš ko ki me ge riau sio! 
9.00  „Gy vū nų pa saulis 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  Me lod ra ma „Pab ro liai“  

(JAV, 2006 m.) (N-7). 
12.50  Ro man ti nė ko me di ja „Am bi cin ga 

blon di nė“ (JAV, 2007 m.). 
14.35  Dra ma „Kla jū nas“ (Ka na da,  

JAV, 2001 m.) (N-7). 
16.25  Ro man ti nė ko me di ja „De nas tik ra me 

gy ve ni me“ (JAV, 2007 m.). 
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. „Gla so sau lė ly dis“ 

(JAV, Ka na da, 2003 m.) (N-7). 
22.25  „Bal ti cum TV“ ži nios. 
22.40  „Pa sau li nė sunk ve ži mių eks pe di ci ja“. 
23.35  XIV Klai pė dos pi lies džia zo fes ti va lis: 

Rig mo ras Gus tafs so nas & Trio. 

7.00  Fan tas ti nė ro man ti nė ko me di ja 
„Nuo ta ka iš ana pus“ (JAV, 2008 m.). 

9.00  Nuo ty kių ko me di ja „Zeb riu kas 
Dry žius“ (Pie tų Af ri ka, JAV, 2005 m.). 

11.00  Me lod ra ma „Ka mi lė“. 
13.00  Ro man ti nė ko me di ja „Ves tu vės“ 

(Pran cū zi ja, 2004 m.). 
15.00  Me lod ra ma „Ma no my li ma 

keis tuo lė“ (JAV, 2008 m.). 
17.00  Ro man ti nė dra ma „Ir ko dėl gi aš 

su si tuo kiau?“ (JAV, 2007 m.). 
19.00  Dra ma „Vil ties ša lis“. 
21.00  Is to ri nė dra ma „Niu jorko gau jos“. 
23.40  Dok. f. „Mi gruo jan tys paukš čiai 2. 

Im pe ra to riaus ke lio nė“  
(Pran cū zi ja, 2005 m.). 

1.00  Ro man ti nė ko me di ja „Leng va bū dė 
mar ti“ (D.Bri ta ni ja, Ka na da,  
2008 m.). 

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“. 
15.35  „Su ža dė tu vių žie das“. 
16.20  „Mon tek ris tas“. 
17.15  Fe de ra li nis tei sė jas. 
18.10  De tek ty vai. 
18.40, 23.50 „Mo kyk la“. 
19.10  Lauk ma nęs. 
20.00  Lai kas. Lie tu vos „Lai kas“. 
21.00  „Ir vis dėl to aš my liu...“ 
22.00  „In for ma ci jos šal ti nis Mask vo je“ (1). 
23.00  „Nuo va da“. 
0.20  Ko me di ja „Ge ra kom pa ni ja“. 
2.00  Mu zi ka. 

3.00  Dra ma ti nis tri le ris „Prieš akis 
pra bė gęs gy ve ni mas“. 

5.00  Ro man ti nė ko me di ja „Pra žy du sios 
vil tys“. 

7.00  Veiks mo nuo ty kių f. „Mu mi ja“. 
9.00  Ko miš ka dra ma „Vasara Ber ly ne“. 
11.00  Ro man ti nė ko me di ja „Ne vy kė lių 

mo kyk la“. 
13.00  Dra ma „Pas lap tin gas žo džių 

gy ve ni mas“. 
15.00  Ko miš ka dra ma „Naš lai čiai“. 
17.00  Dra ma „Rau dan tis miš kas“. 
19.00  Ro man ti nė dra ma „2046“. 
21.30  Dra ma ti nis tri le ris „Prieš akis 

pra bė gęs gy ve ni mas“. 
23.00  Kri mi na li nė dra ma „Skai tyk iš ma no 

lū pų“. 



„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės 
prizą įsteigė „Pegaso“ knygynas. 
Šios savaitės prizas – Jodi Picoult 
knyga „Gailestingumas“.

kryžiažodis

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 26 d.

horoskopai

Spręskite kryžiažodį nuo pirma-
dienio iki penktadienio, teisin-
gai užpildykite frazės laukelius ir 
laimėkite savaitės prizą. Savaitės 
nugalėtojas bus išrinktas loterijos 
būdu iš visų teisingai atsakiusių. 
Teisingus atsakymus galima pa-
teikti iki penktadienio 18 val.
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Didelio populiarumo visame pasau-

lyje sulaukusio romano „Mano sesers 

globėjas” autorė Jodi Picoult kritikų ir 

skaitytojų labiausiai vertinama dėl su-

gebėjimo subtiliai atskleisti sudėtingus 

žmogaus jausmus, žmonių tarpusavio 

santykius. Knygoje „Gailestingumas” 
rašytoja dar kartą pereina plonu siūle-
liu tarp klaidos ir dramos, kuria meilės 
istoriją. Romano herojams tenka rasti 
pusiausvyrą tarp „duoti” ir „imti”, kurios 
reikalauja santuoka, atsakyti į sudėtin-
gus klausimus: kada meilė peržengia 
moralinės pareigos ribą ir ką iš tikrųjų 
reiškia mylėti vienam kitą.
Vilokas - nedidelis Amerikos mieste-
lis, kuriame idiliškai ir ramiai gyve-
na griežtų tradicijų besilaikanti ško-
tų imigrantų bendruomenė. Jai vado-
vauja Kameronas Makdonaldas - iš-
vaizdus, visų gerbiamas policijos vir-

šininkas. Tačiau ramią miestelio ir Ka-

merono gyvenimo tėkmę vieną die-

ną sutrikdo du neprašyti įsibrovėliai 
- seniai pamirštas pusbrolis Džeimis, 
sunkvežimiuku atvežęs prie policijos 
nuovados savo mylimos žmonos Me-
gės kūną, ir Mija - prieglobsčio ieškanti 
graži bastūnė, kurios visas turtas - kati-
nas Kafka ir keli medeliai bonsai.

Floristė Alė, rami, protinga ir mylinti Ka-

merono žmona, pasiūlo pagalbą Džei-

miui, prisipažinusiam, kad iš gailesčio 

nužudė savo nepagydomai sergančią 

žmoną, ir priima į darbą Miją.

Tačiau už gerus darbus baudžiama...

Iš kokio filmo yra šis kadras?

a) „Knygų graužikas“,
b) „Knygynas“,
c) „Elijaus knyga“.

Atsakymus siųskite e. paštu  
laimek@klaipeda.daily.lt. 

Praėjusio testo atsakymas – 
a) „Tai sudėtinga“. 

Laimėtojas – 
Audrius LUKOŠIŪNAS.

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 Būkite atidesni darbo 
metu – jei dirbsite užsisvajojęs, 

galite pražiopsoti svarbią smulkmeną. 
Diena žada nepaprastų pažinčių, susi-
tikimų su charizmatiškomis asmeny-
bėmis.

JaUTis Aplinkiniams bus malo-
nu su jumis bendrauti. Iš visų pu-

sių jus atakuos draugai, pažįstami, siū-
lys kažką įdomaus. Keistus jausmus ga-
li pažadinti romantiškai nusiteikęs as-
muo. 

dVyNiai Šiandien patinginiau-
kite – nusipelnėte poilsio, o grei-

čiausiai ir nepavyktų nieko rimto nu-
veikti. Pasinaudokite proga ir pasidova-
nokite sau mažas atostogas. 

VĖžys Būkite sau reiklesni – šios 
dienos laimėjimai gali tapti išskir-

tiniai. Spręskite karjeros klausimus – 
nemažai laimėsite. Gautus naujos vei-
klos, naujų pareigų pasiūlymus priim-
kite, jie bus sėkmingi. 

LiŪTas Diena bus kupina kalbų 
ir gandų. Jus rimtai suintriguos 

gauti pasiūlymai, išgirsta informacija. 
Neskubėkite mesti kelio dėl takelio. 
Stebėkite likimo ženklus, įsiklausykite 
į nuojautą. 

MErGELĖ Pradžiuginkite myli-
mą žmogų savo dėmesiu, stai-

gmenomis. Netramdykite emocijų ir 
nebijokite pasirodyti juokingas. Myli-
masis ar mylimoji įvertins jūsų nuošir-
dumą.

sVarsTykLĖs Kategoriškai ne-
atsisakykite gautų pasiūlymų, 

nors gal iš karto neįžvelgsite kažko nau-
dingo ir konkretaus. Skirkite laiko ap-
mąstymams. Netingėkite imtis ūkio 
darbų, artimiesiems padėkite namų 
ruošoje. 

skorpioNas Kils noras keisti 
pasaulį ir aplinkinius. Verta pra-

dėti nuo savęs ir neskubėti, nepersi-
stengti. Pasimokykite, plėskite akiratį, 
nueikite į turiningą renginį, parodą. 

ŠaULys Būsite energingi, kupini 
žavesio ir įkvėpimo. Spręskite 

sudėtingas dalykines problemas, taisy-
kite senas klaidas. Tai sėkmės metas – 
galima laiminga pažintis ar nepapras-
tas pasiūlymas. 

ožiaraGis Būsite emocionalūs, 
linkę pavyduliauti, manipuliuoti. 

Galbūt kažkuo neįtiksite antrajai pusei, 
partneriams. Vis dėlto šiandien galite 
nuveikti nemažai gerų darbų, kurie at-
neš norimų rezultatų.

VaNdENis Apmaudžių apsiriki-
mų metas. Pavojingus darbus 

verta atidėti kitai dienai. Nesinervinki-
te ir nepykite dėl niekų. Labiau pasau-
gokite sveikatą. 

žUVys Darbe ar namuose jus 
gali nemaloniai nustebinti. Ver-

čiau nepasitikėkite niekuo, vadovauki-
tės savo protu. Patys atsakingų darbų 
nesiimkite, atidėkite rytdienai.



orai  klaipėdoje sausio 25-ąją
Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

rytoj

trečiadienį

–14–12–13 –12

–10–10–12 –10

–7–7–8 –7

4

8

1

kokteilis

Atėnai  +5
Berlynas  –10
Brazilija +26
Briuselis  0
Dublinas  0
Kairas  +16
Keiptaunas +26
Kopenhaga  –2

Londonas  +4
Madridas  +6
Maskva  –15
Minskas  –16
Niujorkas  +7
Oslas  –6
Paryžius  +5
Pekinas  –1

Praha  –3
Ryga  –16
Roma  +6
Sidnėjus +26
Talinas  –12
Tel Avivas  +12
Tokijas  +14
Varšuva  –16

Saulė teka  8.33
Saulė leidžiasi  17.03
Dienos ilgumas  9.10
Mėnulis (priešpilnis) teka 11.22
Mėnulis leidžiasi  4.14

25-oji metų diena. Iki Naujųjų me-
tų lieka 340 dienų. Saulė Vande-
nio ženkle.

Jaunutis, Jomantas, 
Povilas, Viltenis, 
Viltė, Žiedė.

Vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–17

–17

Vilnius
–16

Alytus
–16

Kaunas
–18

Utena

–16

–17
Panevėžys

–21
ŠiauliaiTelšiai

–16

Klaipėda
–14

Vėjas
2–7 m/s

Šiandien, sausio 25 d.

Orai
Savaitės pradžioje žvarbi žiema iš Lie-
tuvos nesitrauks. Šiandien bus nepa-
stoviai debesuota, sniego tikimybė ma-
ža. Temperatūra 16–21, pajūryje apie 14 
laipsnių šalčio. Antradienį bus daugiau 
debesų, vietomis pradės snyguriuoti. 
Temperatūra naktį 18–22, pajūryje apie 
16 laipsnių šalčio, dieną 14–19, pajūryje 
apie 10 laipsnių šalčio. 

sand ra lu ko šiū tė
s.lukosiute@kl.lt

Ne rin gos gy ven to jų ir sve čių 
neiš gąs di no šal čiai – šeš ta die nį 
vi si bu vo kvie čia mi į pir mą kar
tą Per val ko je vy ku sią pu siau žie
mio šven tę.

Anks ty vą sau sio 23-io sios ry-
tą žve jai bu vo iš ly dė ti į po le di nę 
žūk lę. Vie ni stin tas gau dė Per val-
kos įlan ko je, ki ti jė gas ban dė ant 
Kur šių ma rių le do.

Tarp de šim ties žve jų bu vo ir dvi 
dai lio sios ly ties at sto vės.

Iš ban dy ti pir mą kart sa vo jė-
gas po le di nė je žūk lė je pa no ro ir 
ži no ma est ra dos dai ni nin kė Rū-
ta Mo ro zo vai tė, mėgs tan ti į ran-
kas paim ti meš ke rę.

Nors gau siu lai mi kiu žve jai ne-
ga lė jo pa si gir ti, ta čiau pir mo sios 
pu siau žie mio šven tės tai ne su ga-
di no.

Sve čiai bu vo vai ši na mi ant lau-
žo kep to mis stin to mis ir kar šiais, 
ku riais žve jai bu vo ap si rū pi nę iš 
anks to.

Pa sak vi los „Ka ra lie nė Lui-
zė“ ko mer ci jos di rek to rės Kris-
ti nos Kriū nai tės, šven tė je pri-
si min ta ir ki ta se no lių tra di ci ja, 
ne tik po le di nės žūk lės, – gin-
ta ro au ko ji mas, lai mi nant kraš-
tą ir žve jus.

Kiek vie nas, paė męs smul kaus 
gin ta ro, ga lė jo pa pra šy ti ar pa-

Žu vis trau kė ir mo te rys

lin kė ti ge rų da ly kų sau bei ar ti-
mie siems ir įmes ti į lau žą.

Ša lia lau žo žmo nės vai ši no si, 
žai dė žai di mus, ste bė jo Ni dos 
dar že li nu kų ir auk lė to jų spek-
tak lį, klau sė si R.Mo ro zo vai tės 
dai nų.

Į pu siau žie mio šven tę su si rin ko 
ne tik Ne rin gos gy ven to jai. Sve-
čių bū ta iš Klai pė dos, Ši lu tės, Vil-
niaus ir Kau no.

Per val kie čiai su skai čia vo su-
lau kę apie 200 šven tės da ly vių.

Pa sak K.Kriū nai tės, or ga ni zuo-

jant to kius su siė ji mus no ri ma pa-
ro dy ti, kad ir žie mą Ne rin go je ga-
li bū ti įdo mu.

Tad jau va sa rio 14 die ną žve jai 
bus kvie čia mi į kon kur są „Prei los 
bliz gė“, o ki tais me tais – vėl vi si 
lau kia mi pu siau žie mio šven tė je.

tra di ci ja: �� prie�gin�ta�ro�au�ko�to�jų�pri�si�jun�gė�ir�R.Mo�ro�zo�vai�tė�(ant�ra�iš�de�ši�nės).�����������������������������������������
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

1759 m. gi mė ško tų poe tas Ro ber tas 
Burn sas. Mi rė 1796.
1874 m. gi mė ang lų ra šy to jas Wil lia-
mas So mer se tas Maug ham’as. Mi-
rė1965.
1851 m. gi mė Pet ras Vi lei šis, Lie tu vos 
vi suo me nės vei kė jas, in ži nie rius, 
ver tė jas, pir mo jo lie tu viš ko dien raš-
čio „Vil niaus ži nios“ lei dė jas ir re dak-
to rius. Mi rė 1926 m.
1882 m. Lon do ne gi mė ži no ma ra šy-
to ja Vir gi nia Woolf. Mi rė 1941 m.
1890 m. gi mė dai lė ty ri nin kas ir gra fi-
kas Pau lius Ga lau nė. Mi rė 1988 m.

1912 m. gi mė poe tas, pro zi nin kas, 

ver tė jas Al bi nas Žu kaus kas. Mi rė 

1987 m.

1919 m. įkur ta Tau tų Ly ga, bū si mo-

ji JTO.

1924 m. Pran cū zi jo je įvy ko pir mo-

sios žie mos olim pi nės spor to žai dy-

nės.

1938 m. Mask vo je gi mė žy mus ru sų 

dai ni nin kas, ak to rius, poe tas Vla di-

mi ras Vy soc kis. Mi rė 1980 m.

1947 m. mi rė gar su sis Či ka gos gangs-

te ris Al Ca po ne.

Aukso puode – 1 000 000 Lt 
Visa lentelė – 83 294 (2 x 41647)Lt 
Įstrižainės – 9 Lt 
Eilutė – 3 Lt 
Keturi kampai – 2 Lt 

05 69 52 48 04 55 15 37 08 12 50 23 
33  6 26 10 72 40 47 35 74 49 29 11 27 
02 28 21 53 73 67 03 36 60 20 – ketu-
ri kampai 
22 70 64 54 59 – eilutė 
13 31 16 14 58 – įstrižainės

56 65 07 66 42 – visa lentelė 
Papildomi prizai:
„Mitsubishi Colt“ (TV) – Rimantas Na-
vadonskis
„Renault Thalia“ (TV) – Andrius Mi-
kelskas

„VW Polo“ – 0060349
„Chevrolet Spark“ – 0699604
„Renault Thalia“ (Loto 1634) – Nerijus 
Jocys iš Panevėžio
Kvietimai į TV: 013*822, 057*060, 
043*472 
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Ar lo ja šar pė jai?
Praė ju sią sa vai tę klai pė die tė Ma-
ry tė, ne juo kais su si gin či ju si su 
kai my ne, pa pra šė „Kok tei lio“ at-
sa ky ti, ku ri iš jų tei si.

„Esu šim tu pro cen tų įsi ti ki-
nu si, jog gir dėjau, kaip šar pė jų 
veis lės šuo lo ja, – tvir ti no mo-
te ris. – O kai my nė lyg ož ka me-
ke no, kad tos veis lės ke tur ko jai 
ne lo ja“.

Ma ry tė kvie tė iš spręs ti jų gin čą 
kuo grei čiau, nes dėl jo abi „cio-
ces“ pra dė jo kan kin ti ne mi ga.

Lo ja, net la bai lo ja
„Kok tei lis“, ap klau sęs tun tą 
spe cia lis tų ir su lau kęs skai ty to-
jų skam bu čių, skel bia aki vaiz-
džią Ma ry tės per ga lę. Tie sa, ne 
„sau su“ re zul ta tu, ta čiau pa na-
šiu san ty kiu į 10:2. Šar pė jai lo ja. 
O kai ku rie – net la bai. Ta čiau yra 
to kių šios veis lės ke tur ko jų, ku rie 
ne lin kę ro dy ti sa vo bal so.

Pa si ro do, ga mi na mi net spe-
cia lūs ant kak liai be rei ka lo ska-
li jan tiems šar pė jams. Gal būt jie 
gy do ir ki tų veis lių šu nis, ta čiau 
šių raukš lė tų jų ke tur ko jų sa vi-
nin kai yra vie ni ak ty ves nių to kių 
ant kak lių ieš ko to jų.

Ne ga na to, šar pė jai dar mėgs-
ta grauž ti bal dus ir taip ap vers ti 
bu tą, kad šei mi nin kai daž nai tu ri 
stver tis už gal vos.

pers pė ji mas: �� įsi�gi�jęs� šar�pė
jų�žmo�gus�tu�ri�bū�ti�pa�si�ruo�šęs�
pa�pil�do�moms�iš�lai�doms.

Praė ju sią va sa rą
Bran gaus au to mo bi lio sa vi nin kas 
nak čiai sa lo ne pa li ko šu nį. Ry-
tą atė jęs žiū ri – ma ši na be ra tų. 
Ant prie ki nio lan go ra do lip du ką: 
„Šuns ne bar ki te, jis lo jo“.

Links mie ji tirš čiai
– No rė jau sa vo šu nį iš mo ky ti, kad 
vi suo met su lo tų, kai no rės ės ti. 
Šim tus kar tų jam ro džiau, kaip 
tai da ry ti.

– Na ir ką? Iš mo kei?
– At virkš čiai. Da bar jis ne lie čia 

mais to, kai aš ne lo ju.
Čes ka (397 719; nors šuns bal sas į dan gų 
nei na, ta čiau gir di si ir dvy lik ta me aukš te)
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