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

Mi li jo ni nis pel nas
Uos ta mies čio val džia jau su pla
na vo, kad mies to biu dže tą šie
met sva riai pa pil dys bend ro
vė „Klai pė dos ener gi ja“, ku rios 
75 pro c. ak ci jų pri klau so pa čiai 
sa vi val dy bei. Nu ma ty ta, kad ši
lu mi nin kai į mies to iž dą per ves 

3 mln. 700 tūkst. li tų di vi den
dų. „Klai pė dos ener gi ja“ pa tei
kė ata skai tą, kiek pel no per nai 
už dir bo. Įmo nės val dy mo or ga
nai nu spren dė ak ci nin kams iš
mo kė ti di vi den dus, to dėl tuos 
pi ni gus ir su pla na vo me šių me
čia me biu dže te“, – aiš ki no sa
vi val dy bės Fi nan sų sky riaus 
ve dė ja Al do na Špu
čie nė.

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

Ne mo ka miems pus ry čiams mo
kyk lo se skir tų pi ni gų Klai pė do
je pa kaks pa mai tin ti tik apie 160 
vai kų.

Gruo džio pa bai go je Vy riau sy bei 
pa ko re ga vus so cia li nės pa ra mos 
mokiniams įsta ty mą, sa vi val
dy bėms pa lik ta nu spręs ti, kam 
skir ti ne mo ka mus pus ry čius. 
Tad nuo sau sio vi du rio vai kai 
iš so cia liai rem ti nų šei mų mo
kyk lo se su lauk da vo tik ne mo ka
mų pie tų. Lauk ta, kol ap si spręs 
vie tos val džia. Praė ju sios sa vai
tės pa bai go je Klai pė dos mies
to ta ry ba priė mė spren di mą dėl 
ne mo ka mų pus ry čių 
sky ri mo.

Nr. 25 (18 728)

Kaliningradeaidėjoraginimai
pašalintipremjerą
VladimirąPutiną.

Pasaulis 13p.

M.Mikailospaliktatuščia
„Sodros“vadovokėdė
niekonevilioja.

Lietuva 7p.

DienoS citata
„Ma tyt, ge rai dir bo, 
to dėl ir už dir bo.“
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Be pus ry čių –
per 2000 
mo ki nių

Spręskite kryžiažodį 
ir lamėkite prizą

23 psl.

Nuos to liai su kro vė pel ną

Ši lu mą klai pė die čiams tie kian ti bend ro
vė „Klai pė dos ener gi ja“ per me tus ne tik 
su ge bė jo iš bris ti iš nuo sto lių, bet ir už
dirb ti mi li jo nus li tų pel no. Prie to pri si
dė jo ir klai pė die čiai, gau da vę re kor diš kai 
di de les są skai tas už šil dy mą.

Pi ni gai: � pernaipelningaidirbęšilumininkaišiemetgalisulauktidardaugiaupajamų,nesdėlitinšaltosžiemosšilumagaminamavisupa
jėgumu.  VytautoLiaudanskionuotr.

Klaipėdosmero
pavaduotoja
Judita
Simonavičiūtė
nesistebėjo,
kadbendrovė
„Klaipėdos
energija“uždirbo
10mln.litų
pelno.

4p. 
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Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Klai pė die čiai ne sku ba įsi gy
ti nau jų me ti nių ar mė ne si nių 
lei di mų ne mo ka mai sta ty ti au
to mo bi lius cent ri nė je mies to 
da ly je. Gy ven to jams jų kol kas 
iš duo ta du kar tus ma žiau nei 
per nai.

Me ti nius lei di mus iš duo da mies
to sa vi val dy bė. Tam rei kia ra šy
ti nau ją pra šy mą. Sa vi val dy bė je 
taip pat ga li ma įsi gy ti ir lei di mą 
sta ty ti au to mo bi lį konk re čio je 
vie to je.

Tik mė ne si niai abo ne men tai 
nuo šių me tų iš duo da mi vie šo
sios įstai gos „Klai pė dos ke lei vi nis 
trans por tas“ būs ti nė je. Per pir
mą jį šių me tų mė ne sį gy ven to jų 
lei di mų iš duo ta 488. Du kar tus 
ma žiau nei praė ju siais me tais.

Lei di mų au to mo bi liams 
sta ty ti iš duo ta ma žiau

Per nai lei di mų 
au to mo bi liams 
sta ty ti iš duo ta

Me ti nių lei di mų – 30 �

Gy ven to jų lei di mų – 991 �

Lei di mų konk re čiai vie tai – 200 �

Mė ne si nių abo ne men tų – 1829 �

„Dainų dainelė“ su ži bė jo ko ky be
„Dai nų dai ne lės“ kon kur sui Klai pė dos kraš tas iš si rin ko iš 56 
uos ta mies čio ir vi sos ap skri ties jau nų jų at li kė jų: an samb lių, 
due tų, so lis tų.

Ko va: �� Klai�pė�dos�kraš�to�jau�nie�ji�at�li�kė�jai�šie�met�ste�bi�no�ko�mi�si�ją�pro�fe�sio�na�liu�dai�na�vi�mu.�� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

As ta Alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

Pa sak ver ti ni mo ko mi si jos na rio 
Ar vy do Gir dzi jaus ko, šių me tų 
at ran kos da ly viai ko mi si ją nu ste

bi no ge ro kai šok te lė ju siu pro fe
sio na lu mo ly giu.

„Iš Klai pė dos, Ne rin gos, Pa
lan gos, Kre tin gos ir Ši lu tės at
vy ko 56 da ly viai. Vien iš uos ta
mies čio run gė si 26 ko lek ty vai. 

Ta čiau šiais me tais pa ste bė jo
me, kad ne bu vo tų da ly vių, ku
rie atei na į to kias at ran kas tik 
dėl to, kad da ly vau tų. Vi si, ku
riuos gir dė jo me, ži no jo ką da ro 
ir tai at li ko la bai ge rai. At ran ko

je pa si ju to me kaip res pub li ki
nia me tu re“, – pa ste bė jo A.Gir
dzi jaus kas.

Šio je at ran ko je da ly va vo nuo 
3 me tu kų dar že li nu kų iki abi tu
rien tų.

„Anks čiau iki mo kyk li nio am
žiaus da ly vius leis da vo me į kon
kur są dėl gra žu mo, kas pi nė lių ir 
vai kiš ko ža ve sio, ta čiau net šie 
da ly viai pa de monst ra vo la bai ge
rą pa si ren gi mą“, – kal bė jo ko mi
si jos na rys. Kol kas neaiš ku, kiek 
Klai pė dos kraš to moks lei vių pa

klius į res pub li ki nį tu rą, nes tai 
pri klau sys nuo ki tų ra jo nų pa si
ren gi mo.

„Tik tuo met bus su su muo
ti bend ri ba lai ir bus aiš ku, kiek 
klai pė die čių va žiuos į Vil nių. Ga
lu ti nia me eta pe tu rė tų bū ti su
reng ta 14 kon cer tų su visa or
kest ruo te, ži no me tik tiek, kad 
bus at rink ta 250 ko lek ty vų iš vi
sos ša lies. Aiš ku vie na, kad Klai
pė dos zo nai bus at sto vau ja ma 
gau siai ir ko ky biš kai“, – įžvelgė 
A.Gir dzi jaus kas.

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

Sek liu ta pęs Klai pė dos me ras Ri
man tas Ta raš ke vi čius įvyk dė įpa
rei go ji mą iš siaiš kin ti, kur gy ve na 
mies to ta ry bos na riai.

To kį nu ro dy mą R.Ta raš ke vi čiui 
bu vo da vu si Vy riau sy bės at sto
vė Klai pė dos ap skri ty je Kris ti na 
Vin ti lai tė. 

Ji į me rą krei pė si, nes bu vo 
ga vu si raš tą iš Sei mo Vals ty bės 
val dy mo ir sa vi val dy bių ko mi
te to, o šis pa klau si mo su lau kė iš 
Vy riau sio sios rin ki mų ko mi si
jos (VRK), ku ri kons ta ta vo, kad 
nė vie no mies to ar ra jo no me ras 
ko mi si jai ne pra ne ša, kur gy ve
na mą ją vie tą yra dek la ra vę po
li ti kai.

Įs ta ty mai drau džia mies to ar 
ra jo no ta ry bo je dirb ti ki ta me 
mies te ar ra jo ne gy ve na mą ją vie
tą dek la ra vu siems žmo nėms.

K.Vin ti lai tė iš R.Ta raš ke vi čiaus 
in for ma ci jos lau kė iki va sa rio 
5 die nos. Ta čiau me ras ge ro kai 
grei čiau iš siaiš ki no, kur gy ve na 
mies to po li ti kai.

„Prob le mų nė ra. Vi si mies to 
ta ry bos na riai sa vo gy ve na mą
ją vie tą yra dek la ra vę Klai pė
do je, to dėl nė vie nam ne gre sia 
pra ras ti ta ry bos na rio man da
tą. At sa ky mą apie po li ti kų gy
ve na mą ją vie tą jau pa tei kiau 
K.Vin ti lai tei“,  tei gė R.Ta raš
ke vi čius.

Me ras su se kė po li ti kus

Grės mė ne tek ti man da to anks
čiau bu vo ki lu si ta ry bos na riui 
Egi di jui Sa ba tai čiui. Da ly vau da
mas rin ki muo se į mies to ta ry
bą, jis bu vo dek la ra vęs, jog gy
ve na Klai pė do je. Ta čiau pa te kęs 
į mies to ta ry bą jis gy ve na mą
ją vie tą pa kei tė – pri si re gist ra vo 

Ne rin go je. To kia in for ma ci ja pa
sie kė VRK. 

To dėl ši krei pė si į me rą R.Ta raš
ke vi čių, kad jis spręs tų klau si mą 
dėl tei ki mo pa nai kin ti E.Sa ba
tai čio man da tą. Apie tai su ži no
jęs E.Sa ba tai tis vėl pri si re gist ra
vo Klai pė do je.

Rei ka la vi mas: �� mies�to�ta�ry�bo�je�ga�li�dirb�ti�tik�tie�po�li�ti�kai,�ku�rie�sa
vo�gy�ve�na�mą�ją�vie�tą�yra�dek�la�ra�vę�Klai�pė�do�je.�� �

� Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

Lei di mų kai nos

Me ti nių – 100 li tų me tams �

Gy ven to jų – 15 li tų me tams �

Konk re čiai vie tai – rau do no jo je  �
200 / gel to no jo je – 100 per mė ne sį

Mė ne si nių abo ne men tų – rau do �
no jo je 200 / gel to no jo je – 100 per 
mė ne sį

Klai pė dos sa vi val dy bės Trans
por to tar ny bos va do vo Ri man
to Moc kaus tei gi mu, šie lei di mai 
iš duo da mi klai pė die čiams, ku rie 
yra dek la ra vę gy ve na mą ją vie tą 
se na mies ty je. 

To kį lei di mą ga vę klai pė die
čiai au to mo bi lius ga li sta ty ti 100 
met rų at stu mu nuo na mo.

Me ti nių lei di mų, ku rie skir
ti kont ro liuo jan čių ins ti tu ci jų ar 
įstai gų tar ny bi niams au to mo bi
liams, šie met iš duo ta 31. 

Per nai bu vo vie nu ma žiau. 
Toks lei di mas su tei kia tei sę ins
ti tu ci jų au to mo bi lius pa sta ty ti 
mo ka mo se vie to se gel to no jo je ir 
rau do no jo je zo nose, iš sky rus re
zer vuo tas.

Sau sį lei di mų au to mo bi lius 
sta ty ti konk re čio je vie to je iš
duo ta 8. Per nai per mė ne sį vi du
ti niš kai jų bū da vo iš duo ta dvi gu
bai dau giau.
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KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ
Uosto direkcija daugelį metų vykdo gilinimo darbus uosto akvato-

rijoje Kuršių mariose ir įplaukos kanale. Dirbant į paviršių iškeliama 
daug akmenų, kurių skersmuo yra nuo 0,8 iki 2 m. Šie akmenys nume-
ruojami ir sandėliuojami pakrantėje Smiltynėje.

Iškelti akmenys nėra eiliniai Lietuvos akmenys. Daugelį metų pra-
gulėję uosto dugne, jie nepatyrė atmosferos, augmenijos ar žmogaus 
veiklos poveikio. Dalis akmenų gali būti paveikti vandens. Todėl Uosto 
direkcijos iš marių dugno iškelti akmenys gali turėti mokslinę ir pažin-
tinę vertę.

Taip pat iškelti iš dugno akmenys svarbūs ir emociniu psichologiniu 
požiūriu. Tai ne lauko rieduliai, o akmenys, liudijantys uosto plėtrą bei 
istoriją. Uosto direkcijos vadovybė atsakingai žiūri į tolesnį šių akmenų 
likimą. Jų panaudojimas statyboms, grindiniams, antkapiams ir pan. 
būtų banalus, beprasmis ar net nusikalstamas.

Šie akmenys turi būti prieinami visuomenei kaip ekspozicija. Taip 
pat galėtų tapti ir Lietuvos geologų ar geomorfologų tyrimo objektu. 
Todėl verta juos išsaugoti ir eksponuoti kaip dirbtinai sukurtą krašto-
vaizdį, o galbūt galima rasti būdų, kaip juos pateikti pseudonatūralioje 
aplinkoje, imituojant Kuršių marių dugną. Taip pat neatmetama gali-
mybė, kad šie akmenys būtų išdėstyti kaip ekologinio pažintinio tako 
elementai ar būtų panaudoti tvirtinant marių ar jūros krantus.

Bet kuriuo atveju akmenys turėtų būti eksponuojami Klaipėdos mies-
to savivaldybėje. Klaipėdos uostas geogra�škai išsidėstęs mieste, tad 
akmenų išvežimas į kitą savivaldybę būtų skriauda Klaipėdos miestui.

Uosto direkcija planuoja padovanoti šiuos akmenis steigiamai eks-
pozicijai, neatsižvelgdama į tai, kad už jų iškėlimą sumokėta daug mili-
jonų litų. Uosto direkcija sutiktų tapti ir ekspozicijos savininke, jei taip 
būtų nuspręsta diskutuojant.

Svarbiausia problema šiuo metu – rasti tinkamą, visuomenei priei-
namą kelių hektarų plotą, kuriame būtų galima įrengti marių dugno 
akmenų ekspoziciją – Akmenų parką. 

Kreipiamės į visuomenę, norėdami sužinoti Jūsų nuomonę šiuo 
klausimu. Lauksime Jūsų pastebėjimų, pasvarstymų ir pasiūlymų dėl 
Akmenų parko Klaipėdoje žemiau nurodytais kontaktais:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos  
atstovė ryšiams su visuomene Geda Marozaitė, 

tel. 499 708, mob. 8 615 30 536
e. paštas g.marozaite@port.lt 

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO  
JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Pa gal pa tvir tin tą nau
ją ją tvar ką į pus ry čius 

ga lės pre ten duo ti tik so cia li nę 
pa šal pą gau nan čios ne pil nos, tu
rin čios neį ga lių jų ar ba su lau ku sių 
pen si nio am žiaus tė vų šei mos.

Pa gei dau jan čios gau ti vai kui 
ne mo ka mus pus ry čius šios šei
mos tu rė tų pa ra šy ti pra šy mą So
cia li nės pa ra mos sky riu je.Ne
mo ka miems pus ry čiams bus 
ski ria ma 49 tūkst. li tų. Šios su
mos pa kaks pa mai tin ti apie 160 
moks lei vių. 

Iki tol mo kyk lo je ne mo ka mai 
pus ry čiau ti ga lė jo 2300 vai kų.

Klai pė dos mies to sa vi val dy bės 
So cia li nės pa ra mos sky riaus ve dė
jos pa va duo to ja Svet la na Va si liuk 
ti ki si, kad atei ty je bus skir ta pa pil
do mų pi ni gų, tad ne mo ka mai pus
ry čiau jan čių jų padaugės.

Vi tės pa grin di nė je mo kyk lo je 
šil to mais to ry tais gau da vo be veik 
šim tas vai kų: 40 pra di nu kų ir 56 
vy res nių jų kla sių moks lei viai.

„Nuos to lis“, – taip dau ge liui 
auk lė ti nių pra ras tą ga li my bę dėl 
ne mo ka mų pus ry čių api bū di no 
mo kyk los di rek to rė El vy ra Stans
lo vai tie nė.

Šio je mo kyk lo je – be veik pu sė 
mo ki nių atei na iš so cia liai rem
ti nų šei mų. Tad di rek to rės ma
ny mu, pus ry čiai taip pat yra tam 
tik ra pa ra mos for ma. 

Jos sun ku ne tek ti, ypač per 
sunk me tį. Kas mė ne sį šei mų, 
ku rioms bū ti na so cia li nė pa ra
ma, tik daugė ja.

„Ry te ga vus šil to mais to leng
viau su si kaup ti, mąs ty ti ir dirb ti. 
Pa ra mą gau nan čias sa vo šei mas 
pui kiai pa žįs ta me. Ma to me, ku
rie į mo kyk lą atei na išal kę. Mais

to jie tik rai ne mė to ir vis ką su val
go“, – ti ki no E.Stans lo vai tie nė.

Ie vos Si mo nai ty tės pa grin di nės 
mo kyk los di rek to rė Gra ži na Skun
či kie nė dar ne ga li pa sa ky ti, kam iš 
50 mo ki nių po nau jo sios tvar kos 
pa tvir ti ni mo iš liks ne mo ka mi pus
ry čiai. Pa sak di rek to rės, jau da bar 
nuo gąs tau ta, kad daugiau kaip mė
ne sį sun kiai gy ve nan čių šei mų vai
kai gau da vo tik ne mo ka mus pie tus. 
So cia li nė pa ra ma pri klau so šei
moms, kur vie nam as me niui ten ka 
ne dau giau kaip 350 li tų. Ne mo ka
mi pus ry čiai pra di nu kams kai nuo ja 
2,20 lito, o vy res nių jų kla sių moks
lei viams – 2,60 lito.

Be pus ry čių – 
per 2000 mo ki nių

Mil da Ski riu tė
m.skiriutė@kl.lt

Spe cia lios snie go aikš te lės bus 
Pie vų, Me de ly no ir Žar du pės gat
vė se.

Pir mo jo je ga li bū ti lai ko mas 
snie gas, su rink tas iš mies te esan
čių par kų, pės čių jų zo nų, žai di mų 
aikš te lių. 

Aikš te lė Me de ly no gat vė je skir
ta iš šiau ri nės mies to da lies, o 
Žar du pės – iš pie ti nės da lies su
rink tam snie gui vež ti.

Pas ta ro ji vie ta snie gui lai ky
ti bu vo pa skir ta ir anks čiau, ki tos 
dvi – nau jos. 

Pus nys: �� prie�kai�ku�rių�pre�ky�bos�cent�rų�yra�su�pil�ti�di�džiau�si�snie�go�kal�nai.�� � Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

Pas kir tos aikš te lės snie gui

Ta čiau, anot Klai pė dos sa vi val
dy bės Ap lin kos ko ky bės sky riaus 
ve dė jo pa va duo to jos Ra sos Po vi
lans kie nės, ši pa slau ga nė ra po
pu lia ri, nes yra bran gi. Pri va čios 
įmo nės pa pras tai snie gą lai ko sa
vo te ri to ri jo se.

„Vis ką le mia pi ni gai. Eko no
mi nis sunk me tis, už ką čia snie
gą ve ši? Pri va čios įmo nės ga li jį 
lai ky ti ir sa vo te ri to ri jo se. Jų rei

Mies to val džia pa
sky rė spe cia lias 
aikš te les, į ku rias 
ga lė tų bū ti ve ža
mas iš mies to su
rink tas snie gas. Ta
čiau grei čiau siai 
jos liks tuš čios, nes 
ši pa slau ga bran gi.

Anks čiau to kia aikš te lė bu vo ir 
Kaš to nų gat vė je, ta čiau dėl gy
ven to jų nu si skun di mų snie go čia 
ne be ve ža ma.Pap ras tai snie gas 
ve ža mas iš aikš čių, skve rų prieš 
įvai rius mi nė ji mus. 

Iš mies to gat vių snie gas iš ve ža
mas tik esant kri ti nėms si tua ci
joms, kai truk do eis mui. Į nu sta ty
tas vie tas snie gas ga li bū ti ve ža mas 
ir iš pre ky bos cent rų aikš te lių. 

ka las. Ži no ma, esant bū ti ny bei 
jie ga li vež ti snie gą ir į nu sta ty tas 
vie tas. Tik ve žė jai tu ri pra neš ti, iš 
kur tas snie gas ve ža mas“, – aiš
ki no R.Po vi lans kie nė.

Ve žė jai dėl gat vė se su pil tų snie
go kal vų gy ven to jams pa ta ria ne
si bai min ti – joms iš tir pus gat vės 
ir aikš tės ne pat vins. 

Van de nį su rinks lie taus ka na
li za ci ja.
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Ma to me, ku rie į 
mo kyk lą atei na 
išal kę. Mais to jie 
tik rai ne mė to ir vis
ką su val go.

Apsk ri tis. Šian dien ap skri ties vir ši
nin kas Arū nas Burk šas 9 val. rengs 
de par ta men tų ir sky rių va do vų ga
my bi nį pa si ta ri mą. Nuo 14 val. prii
mi nės gy ven to jus.

Me ras. Klai pė dos me ras Ri man tas 
Ta raš ke vi čius tar ny bi niais rei ka lais 
lan ky sis Vil niu je.

Sa vi val dy bė. 13 val. pa si ta ri mų kam
ba ry je po sė džiaus Fi nan sų ir eko no
mi kos ko mi te tas.

De le ga ci ja. Šian dien Klai pė dos vals
ty bi nio jū rų uos to di rek ci jo je lan ky
sis Ny der lan dų Ka ra lys tės Leeu war
den mies to me ro va do vau ja ma de
le ga ci ja. Vi zi to tiks las – su si pa žin ti su 
Klai pė dos uos to pa jė gu mais, vyk do
ma veik la bei svar biau siais pro jek
tais. Po vi zi to Uos to di rek ci jo je de le
ga ci jai nu ma to ma su reng ti uos to ap
žval gą iš Lai vų eis mo tar ny bos bokš
te lio.

Dar bo bir ža. Tre čia die nį, va sa rio 3 
d., 13.30 val. Klai pė dos mies to, ra jo no 
dar bo bir žo je (Nai ku pės g. 27A, Klai
pė da) vyks dar bo mu gė – UAB „Fi
nal tas“ lais vų fi nan si nių kon sul tan
tų (drau di mo agen tų) dar bo vie toms 
užim ti.

Be na miai. Va kar grei to sios pa gal bos 
me di kai į Klai pė dos uni ver si te ti nės 
li go ni nės Priė mi mo sky rių nu ve žė 
nuo šal čio nu ken tė ju sius be na mius. 
Vie nas jų ras tas prie Klai pė dos pir
mi nės as mens svei ka tos prie žiū ros 
cent ro, ki tas – ne to li Til žės tur ga vie
tės, tre čias – prie Vin gio gat vės ir Jū
ri nin kų pro spek to san kry žos.

Au to mo bi liai. Sa vait ga lį už re gist
ruo tos dvie jų au to mo bi lių va gys tės. 
Šeš ta die nio ry tą pie ti nė je mies to da
ly je po li ci jos pa rei gū nai su lai kė ne
pil na me čių kom pa ni ją, va ži nė ju sią 
vog tu “VW Golf” au to mo bi liu. Ma ši
na pa vog ta iš Ged mi nų gat vės. Ši lu
tės plen te Ita li jos pi lie tis pa si ge do Ry
go je iš si nuo mo to 2007 m. pa ga min
to “VW Sharan” au to mo bi lio, ža la nu
sta ti nė ja ma.

Te le fo nai. Nuo plė ši kų sa vait ga lį nu
ken tė jo du klai pė die čiai. Vin gio gat
vė je, pa ju tęs smū gį į gal vą, mo bi liojo 
ry šio te le fo no ir as mens do ku men
tų ne te ko 35erių vy ras. Kau no gat
vė je 16me tis ne te ko mo bi liojo ry šio 
te le fo no, kai už puo li kas ne pil na me
čiui pa purš kė du jų į vei dą. Li go ni nė
je nu ken tė ju sia jam diag no zuo tas de
ši nės akies ra ge nos che mi nis nu de
gi mas.

Eis mas. Po sa vait ga lį siau tu sios pū gos 
Klai pė dos ap skri ty je sun kiai iš va žiuo
ja mi iki 20 pro c. ra jo ni nių ke lių. Pag rin
di nių ke lių dan gos ne žy miai nu klo
tos plo nu snie go sluoks niu, vie to mis 
pri spaus tu snie gu, yra ne di de lių pro
vė žų, dėl pus ty mo vie to mis su si da rė 
snie go lie žu viai. Čia pa grin di nių ke lių 
dan gos va lo mos, o eis mo są ly gos su
dė tin ges nės, ta čiau pa ten ki na mos.

Mir tys. Šeš ta die nį Met ri ka ci jos sky riu
je už re gist ruo tos 3 klai pė die čių mir tys. 
Mi rė Zig mas Gy lys (g. 1934 m.), Liud vi
kas Pran ciš kus Raz ma (g. 1936 m.), 
Alek sandr Liu bic kij (g. 1950 m.).

Nau ja gi miai. Per sta tis ti nę pa rą pa
gim dė 15 mo te rų. Gi mė 10 mer gai čių 
ir 5 ber niu kai.
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Nuos to liai su kro vė pel ną
Įp ras tai di vi den dams 
yra ski ria ma iki 50 
pro c. gau to pel no, to

dėl ti kė ti na, kad per nai „Klai
pė dos ener gi ja“ už dir bo apie 10 
mln. li tų pel no.

„Ma tyt, ge rai dir bo, to dėl ir 
už dir bo. Ta čiau ši lu mos kai na su 
pel nu su si ju si la bai ma žai. Vals ty
bi nė kai nų ir ener ge ti kos kont ro
lės ko mi si ja yra nu sta čiu si pel no 
mar žą. Ji ši lu mos kai no je su da
ro la bai ne di de lę da lį. „Klai pė dos 
ener gi ja“ tu ri ir ki to kios veik los, ji 
pri žiū ri kai ku rių dau gia bu čių na
mų ši lu mos maz gus ir taip gau
na pa ja mų“,  tei gė uos ta mies čio 
me ro pa va duo to ja, „Klai pė dos 
ener gi jos“ ste bė to jų ta ry bos pir
mi nin kė Ju di ta Si mo na vi čiū tė.

Ji pa brė žė, jog rei kia džiaug tis, 
kad įmo nė dir ba pel nin gai, nes 
per anks tes nius dve jus me tus ji 
pa ty rė 32 mln. li tų nuo sto lių.

Dėl nuo sto lių - bran giau
Nuos to lių su si da rė to dėl, kad 
„Klai pė dos ener gi ja“ pir ko bran
ges nį ku rą, o į ši lu mos kai ną bu
vo įskai čiuo tas ma žes nis įkai nis. 
Įmo nės pa tir tus nuo sto lius pa

den gė vi si klai pė die čiai, nes per
nai bu vo nu sta ty ta di džiau sia ši
lu mos kai na.

„Vals ty bi nė kai nų ir ener ge ti kos 
kont ro lės ko mi si ja į ši lu mos kai ną 
lei do įtrauk ti pa deng tų są nau dų 
kom pen sa ci ją, kad ga lė tu me su

si grą žin ti tuos pi ni gus, ku riuos 
iš lei do me pirk da mi bran ges nį ku
rą“, – tvir ti no „Klai pė dos ener gi
jos“ Ši lu mos par da vi mo ir rin ko
da ros de par ta men to di rek to rius 
Vir gi ni jus Zut kis.

Dėl to kios kom pen sa vi mo tvar
kos klai pė die čiams bu vo smar kiai 
išau gu si ši lu mos kai na. Pa vyz

džiui, per nai va sa rį už ši lu mos 
ki lo vat va lan dę gy ven to jai tu rė
jo mo kė ti apie 25 cen tus. Kai
no je dau giau nei du cen tai bu vo 
skir ti pa deng ti „Klai pė dos ener
gi jos“ nuo sto lius dėl ku ro kai nų 
skir tu mo.

„Da bar pa deng tų są nau dų 
kom pen sa ci ja kai no je su da ro 0,74 
cen to už ki lo vat va lan dę, ku rios 
kai na yra 18,71 cen to“,  aiš ki no 
V.Zut kis.

Dėl į kai ną įtrauk tos kom pen sa
ci jos stan dar ti nia me 50 kvad ra
ti nių met rų plo to bu te gy ve nan
tys klai pė die čiai už ši lu mą mo ka 
maž daug 10 li tų dau giau nei bū tų, 
jei ne rei kė tų pa den gi nė ti „Klai pė
dos ener gi jos“ nuo sto lių.

Ga li at pig ti
„Kai pa si dengs ne gau tos pa ja
mos, tas mo kes tis iš nyks ir ši
lu mos kai na su ma žės“, – ti ki no 
V.Zut kis. Ta čiau pa klaus tas, ka
da ga li ma ti kė tis kai nos su ma žė
ji mo, jis tei gė ne ga lįs pa sa ky ti.

„Klai pė dos ener gi jos“, kaip ir 
ki tų įmo nių, prie der mė yra siek ti 
pel no. Jei bū tų prie šin gai, įmo nę 
rei kė tų lik vi duo ti ar priim ti ki
to kius spren di mus. Vie na ran ka 
mes iš jos im si me di vi den dus, o 
ki ta ran ka juos skir sim at gal, nes 
rei kia su mo kė ti sko las už dar že
lių ir mo kyk lų šil dy mą. Ne ma tau 
čia jo kio kri mi na lo“, – J.Si mo
na vi čiū tė at sklei dė, kam ati teks 
„Klai pė dos ener gi jos“ už dirb tas 
pel nas.

Ji tei gė, kad neį ma no ma taip 
su ba lan suo ti įmo nės veik los, kad 
ji dirb tų nei pel nin gai, nei nuo

Pigs: �� V.Zut�kis�ti�ki�no,�kad�ši�lu�mos�kai�na�su�ma�žės,�kai�klai�pė�die�čiai�
pa�dengs�anks�čiau�įmo�nės�pa�tir�tus�nuo�sto�lius.�� �

� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Dėl į kai ną įtrauk tos 
kom pen sa ci jos stan
dar ti nia me 50 kvad
ra ti nių met rų plo
to bu te gy ve nan tys 
klai pė die čiai už ši
lu mos mo ka maž
daug 10 li tų dau giau.

Sa vi val dy bės kont ro liuo ja mos įmo nės

UAB „Poil sio par kas“ �
UAB „Klai pė dos re gio no at lie kų  �

tvar ky mo cent ras“
UAB „Klai pė dos au to bu sų par kas“ �
UAB „Vild mi na“ �
UAB „Gat vių ap švie ti mas“ �
AB „Klai pė dos van duo“ �
AB „Klai pė dos ener gi ja“ �

UAB „Nau ja sis tur gus“ �
UAB „Klai pė dos bend ra bu tis“ �
UAB „Bal tic car ser vi ce Klai pė da“ �
AB „Klai pė dos lai vų re mon tas“ �
UAB „Klai pė dos lais vo sios eko no �

mi nės zo nos val dy mo bend ro vė“
Lie tu vos ir Di džio sios Bri ta ni jos  �

UAB „Klai pė dos vik to ri ja“

Sa vi val dy bės iš 
jos įmo nių gau ti 
di vi den dai

2009 m. �
„Klai pė dos ener gi ja“ – 3 mln. 700 
tūkst. Lt;
„Nau ja sis tur gus“ – 300 tūkst. Lt.

2008 m. �
„Nau ja sis tur gus“ – 150 tūkst. Lt;
„Gat vių ap švie ti mas“ – 20 tūkst. li tų;
„Klai pė dos bend ra bu tis“ – 7 tūkst. Lt;
„Klai pė dos lais vo sios eko no mi nės 
zo nos val dy mo bend ro vė“ – 45 Lt.

Sa va no rys tė su vie ni jo klai pė die čius
Kris ti na Paukš ty tė
k.paukstyte@kl.lt

Ko ne dau giau siai dar bo or ga ni-
zuo jant Di džių jų bur lai vių re ga-
tą „The Tall Ship’s Ra ces“ te ko sa-
va no riams, ku rių pa stan gų dė-
ka ren gi niu li ko pa ten kin ti ne tik 
da ly viai, bet ir klai pė die čiai bei 
jų sve čiai. 

Pa si da li jo sa vo pa tir ti mi
Vie na pa grin di nių sa va no
rių gru pės koor di na to rių Vi li ja 
Pet raus kai tė prieš dve jus me tus 
pa ti da ly va vo re ga to je, ku rio fi
na li nis ren gi nys vy ko Nor ve gi
jo je. Tuo met ji kaip bu ria vi mo 
pra kti kan tė plau kė ang lų lai vu 
„Lord Nel son“.

Nors  per nai ji taip pat ga lė jo 
da ly vau ti var žy bo se, V.Pet raus
kai tė pa si rin ko sa va no rys tę.

„Tu rė jau dvi ga li my bes – ar ba 
plauk ti dar kar tą, ar ba pa si lik ti ir 
pa si steng ti Klai pė do je su reng ti 
dar pui kes nę šven tę už tą, ku rią 
prieš dve jus me tus pa ty riau Nor
ve gi jo je. Tad aš nė ne dve jo da ma 
pa si li kau“, – pri si mi nė V.Pet
raus kai tė.

Su si bi čiu lia vo: �� vi�si�sa�va�no�riai�šven�tės�me�tu�taip�su�si�vie�ni�jo�ir�su
si�drau�ga�vo,�jog�ne�tik�kar�tu�įvei�kė�vi�sus�dar�bus�bei�iš�šū�kius,�bet��ir�
ta�po�ge�rais�drau�gais.

Nors, anot mer gi nos, sun ku mų 
sa va no riau jant bu vo pa tir ta ga na 
daug, vi sus juos už go žia tuo met 
pa tir ti įspū džiai.

„Pri si mi nus tas die nas šir dį 
už lie ja pa tys ge riau si, šil čiau si, 
neiš dil do mi jaus mai ir pri si mi
ni mai. Ne pai sant to, kad sa va no
ria vi mas atė mė be ga lo daug jė
gų, lai ko, as me ni nio gy ve ni mo, 
tai pa li ko itin di de lę ir neį kai no
ja mą pa tir tį. No rė čiau tai pa kar
to ti, to dėl jau da bar ieš kau ki tų 
ga li my bių, kur ga lė čiau sa va no
riau ti ir ati duo ti vi sas sa vo jė gas 
bei ži nias“, –  kal bė jo V.Pet raus
kai tė.

Įt rau kė ir drau gus, ir ar ti muo sius
Ji džiau gė si, jog  sa va no riau ti su
si rin ko itin drau giš ki ir pi lie tiš
ki klai pė die čiai, ku rie vi si kar
tu sten gė si, kad tiek da ly vių, tiek 
ir šven tės sve čių šir dy se apie šį 
ren gi nį iš lik tų pa tys ge riau si pri
si mi ni mai.

„Itin džiu gu, kad pi lie tiš ku
mas dėl vie no tiks lo jau tė si vi sų 
sa va no rių šir dy se. Jie ne tik pa
tys ge ra no riš kai ir be jo kio at
ly gio dir bo, bet ir į pa gal bą pa

si tel kė sa vo drau gus, ant rą sias 
pu ses, vai kus, šei mas. To kios 
vie ny bės jaus mo as me niš kai aš 
dar nie ka da ne bu vau pa ty ru si“, 
– da li jo si pa tir tais įspū džiais 
V.Pet raus kai tė.

Vi si sa va no riai, anot jos, taip 
su si drau ga vo, jog ta po ge rais 
drau gais. Da bar jie vi si daž nai su
si tin ka, kar tu or ga ni zuo ja bend
ras sa vait ga lio iš vy kas.

Įgu los li ko su ža vė tos
Šven čių die no mis, V.Pet raus kai
tės tei gi mu, sa va no riams te ko iš
ties di džiu lis dar bo krū vis, ta čiau 
ne pai sant to vi si jie sa vo pa rei gas 
at li ko la bai ge rai ir su kau pu.

Kiek vie ną anks ty vą ry tą su
si rin kę sa va no riai ap tar da vo tos 
die nos dar bus, vė liau juos pa si
skirs ty da vo, tad jei kaž ku ris jų tu
rė da vo ma žiau, sku bė da vo pa dė ti 

ki tiems. Po su si rin ki mų kiek vie
nas jų ap lan ky da vo lai vus, už ku
riuos bū da vo at sa kin gi. Jei įgu los 
na riai tu rė da vo ko kių nors pro
ble mų, iš kart bū da vo sten gia ma
si pa dė ti jas įveik ti.

Pa sak jos, pro ble mų, ku rias 
die nos ei go je rei kė da vo iš spręs
ti bu vo įvai riau sių – rei kė da
vo pa dė ti pa skirs ty ti dy ze li ną ar 
ben zi ną, pa si steng ti, kad tak
si au to mo bi liai ga lė tų įva žiuo ti į 
drau džia mą te ri to ri ją, o kai re ga
tos da ly viams kartais pri rei kdavo 
me di kų pa gal bos – pa dė davo nu
vyk ti iki jų.

Taip pat sa va no riai įgu lų na
riams su teik da vo vi są jiems rei
kia mą in for ma ci ją, pa tar da vo, 
kur jiems nuei ti pa val gy ti, pa dė
da vo iš si kvies ti tak si.

Dėl įgu los na rių, pa sak V.Pet
raus kai tės, sa va no riai taip sten gė
si, jog dau ge lis jų li ko su ža vė ti lie
tu vių pa slau gu mu, drau giš ku mu, 
su pra ti mu. Vi sos tos pa stan gos, 
anot merginos, ne nuė jo vel tui, 
nes grį žę į sa vo gim ti nes re ga tos 
da ly viai dar il gai siun tė pa dė kos 
laiš kus bei vy lė si, jog į Klai pė dos 
uos tą jie dar su grįš.

sto lin gai, o gy ven to jams ne di dė
tų ši lu mos kai na.

„Aiš ku, mies to ta ry bo je esan tys 
po li ti kai ga li nu spręs ti ir įpa rei
go ti „Klai pė dos ener gi ją“ pel no 
są skai ta šiek tiek su ma žin ti ši lu
mos kai ną. Ta čiau ji gy ven to jams 
su ma žė tų vie nu ar ke liais cen tais 
už ki lo vat va lan dę, o sa vi val dy bė 
ne tu rė tų pi ni gų su mo kė ti už dar
že lių ir mo kyk lų šil dy mą“, – tei
gė vi ce me rė.

Ji tvir ti no, kad sa vi val dy bė di
vi den dų ti ki si iš vi sų jos kont ro
liuo ja mų įmo nių. Ta čiau dau ge lis 
jų ne dir ba pel nin gai, tad mies to 
biu dže to ne pil do.
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svarbiausią metų įvykį –  

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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B
u vu sio Klai pė dos 
apy lin kės vy riau sio
jo pro ku ro ro Sta nis
lo vo Stul pi no li ki mas 

pa de monst ra vo, kad vien man
ti ja ir pa si pū ti mas nė ra aukš
čiau tei sės ir svei ko pro to.
Prip ra tęs dar so viet me čiu Ši lu
tė je jaus tis vi sa ga lis, jis net ne
pa ju to, kad vi suo me nė ir pa
pro čiai kei čia si. Sup ran ta ma, 
pro ku ro rai vi sais lai kais tu ri 
dau gy bę prie mo nių ir tei sių, 
ku rio mis ga li kar tais ir pikt
nau džiau ti. Kas no rės su jais 
pyk tis? Ta čiau ir jiems ke lią 
su ge ba per bėg ti vie nas ar ki
tas žur na lis tas, pa ma tęs ir vi
suo me nei pra ne šęs ži nių apie 
įtar ti nus net ir pa ties pro ku ro
ro žy gius.
S.Stul pi nas tik riau siai iki šiol 
jau čia nea py kan tą ir „Klai pė
dos“ laik raš čiui, ka dais sua be
jo ju siam pro ku ro ro veiks mų 
skaid ru mu ir pa do ru mu.
Kai dien raš tis pra dė jo ra šy
ti apie įtar ti nus pro ku ro ro že
mės rei ka lus, šis ne su gal vo jo 
nie ko gud riau, kaip tik kreip tis 
į teis mą. Žur na lis tai vie šai pa
samp ro ta vo, kad S.Stul pi nas 
ga lė jo pra tur tė ti, nes jo žmo na 
la bai pi giai nu si pir ko tris hek
ta rus že mės iš vie no žmo gaus, 
ku rio uoš vis bu vo įta ria ma sis 
bau džia mo jo je by lo je. Pro ku
ro ras ti kė jo si už tai nu baus ti 
žur na lis tus. Jo gar bės by la nu
ke lia vo net iki Aukš čiau sio jo 
Teis mo. Ta čiau ten S.Stul pi nas 
pra lai mė jo. Teis mas nu spren
dė, kad pro ku ro ras ne bu vo ap
šmeiž tas.
Pa sak Teis mo, žur na lis tų iš
sa ky ta kri ti ka ne prieš ta ra vo 
tei sei, bu vo adek va ti vie ša
jam in te re sui bei tei si nėms 
ver ty bėms.
O kad S.Stul pi nas nė ra ne kal
tas avi nė lis – įro dė lai kas.
Jis aro gan tiš kai no rė jo su si do
ro ti su Vals ty bi nės sau go mų te
ri to ri jų tar ny bos di rek to re Rū
ta Baš ky te. Klai pė dos apy lin
kės vy riau sia sis pro ku ro ras 

S.Stul pi nas, anot jos, spau dė 
leis ti dau giau sta ty bų pa jū rio 
re gio ni nia me par ke. O bū tent 
čia – ap sau gi nė je zo no je – že
mės tu ri pro ku ro ro šei ma.
S.Stul pi no va do vau ja ma uos
ta mies čio apy lin kės pro ku ra
tū ra R.Baš ky tei bu vo pa reiš
ku si įta ri mus dėl ap lai daus dar
bo – esą kai ku rie jos pa si ra šy
ti raš tai su da rė są ly gas ne tei sė
toms sta ty boms Kur šių ne ri jo
je. R.Baš ky tė tvir ti ni mu, šis iki
teis mi nis ty ri mas bu vo S.Stul
pi no kerš tas dėl jos ne nuo lan
ku mo.
Klai pė dos apy gar dos pro ku ra
tū ra nu trau kė iki teis mi nį ty ri
mą dėl įta ri mų R.Baš ky tei, nes 
nu sikal ti mo su dė ties ne ras ta.
2007 me tų pa bai go je sa vo no
ru išė jęs iš dar bo S.Stul pi nas ta
po įta ria muo ju ki to je bau džia
mo jo je by lo je. Jis bu vo kal ti na
mas pikt nau džia vi mu tar ny bi
ne pa dė ti mi, disk re di ta vus pro
ku ro ro var dą ir iš švais čius ki tų 
įmo nių tur tą. Jis įkal bė jo ke lių 
įmo nių va do vus fi nan suo ti jo 
au to mo bi lio re mon tą, ap mo
kė ti pro ku ro rų puo tas Kre tin
ga lės ka vi nė je „Ku kūd ra“.
Penk ta die nį Pa ne vė žio apy
gar dos teis mas bu vu sį Klai pė
dos apy lin kės vy riau sią jį pro
ku ro rą pri pa ži no kal tu šio je 
bau džia mo jo je byloje. S.Stul
pi nui skir ta 6500 li tų bau dą 
bei už draus ta dvejus me tus ei
ti pa rei gas tei sė sau gos ins ti tu
ci jo se.
Tai dar ga li bū ti ir ne pa bai ga. 
S.Stul pi nas grei čiau siai vėl ko
vos iki Aukš čiau sio jo Teis mo. 
Bet to kie fak tai dau giau ar ma
žiau su te pa vi sos pro ku ra tū
ros var dą. Ir šian dien, kai vi
suo me nę itin nu ste bi no nau
jau sias Ge ne ra li nės pro ku ra
tū ros spren di mas pe do fi li jos 
by lo je, žmo nių nuo tai kas ga li
ma su pras ti ir pa tei sin ti. To kie 
pro ku ro rai kaip stul pi nai su
po nuo ja pra sto ką pro ku ra tū
ros įvaiz dį. To dėl ir jų spren di
mais ima ma abe jo ti.

Už pa kly di mus 
atsako visi

Gra fi kas svar bus ne vi siems
Sau sio 15-ąją vi sa da ei nu prie pa-
mink lo žu vu siems už Klai pė dos 
kraš to iš va da vi mą. Taip bu vo ir šie-
met. Po iš kil mių nu sku bė jau į mies-
to li go ni nę, nes rei kė jo ap lan ky ti 
ser gan čią žmo ną. Kai išė jau iš gy-
dy mo įstai gos, te ko va lan dą lauk-
ti 9-ojo marš ru to au to bu so. Spi gi-
no 10 laips nių spei gas, tad ge ro kai 
su ša lau. Blo gai, kai vai ruo to jai ne-
si lai ko gra fi ko. Ma tyt, jie mie liau 

P
re zi den tės Da lios Gry baus-
kai tės įsak mus to nas bei 
stip raus va do vo įvaiz dis jau 
ke lia dis ku si jas ne tik tarp 

po li ti kos ap žval gi nin kų, bet ir tarp 
pa pras tų pi lie čių. Ar ša lies va do vės 
veiks muo se įžvel gia mas dik ta to riš-
kas el ge sys?

ar ka di jus Vi no ku ras 
Žur na lis tas, ap žval gi nin kas :

– Ma nau, kad sa vo kar je ros pra-
džio je Pre zi den tė pa si rin ko vie ną 
iš dvie jų po li ti nių kul tū rų. Tai kul-
tū ra su au to ri ta ri nė mis prie mai šo-
mis. Įsi vaiz da vau, kad per pen ke-
rius me tus, kai bu vo eu ro ko mi sa rė, 
ji daug ko iš mo ko ir pa si rinks de-
mok ra ti nę po li ti nę kul tū rą. Nuo šio 
pa si rin ki mo pri klau so ne tik el ge-
sys, bet ir veiks mai. Žiū rint, kaip ji 
kar tais at si šau do trum pais pa reiš ki-
mais, jos pir što iš kė li mas, įsak mus 
to nas, kal bė ji mas vie nas kai ta „aš“ 
– tik po za, ku ri tu rė tų su stip rin-
ti veiks min gos va do vės įvaiz dį. Aš 
ma nau, kad šis jos po li tinės kul tū-
ros pa si rin ki mas yra klai din gas. Nes 
to kie „pa si žai di nė ji mai“ su au to ri-
ta ri niais sim bo liais ne tin ka mū sų 

Vy gan tas Va rei kis 
Is to ri kas, Klai pė dos ta ry bos  na rys:

– Pir miau siai rei kė tų skir ti kal bos 
to ną nuo po li ti nio veiks mo. Kal bos 
to nas tu ri dik ta to riš kų gai de lių, ir 

Pre zi den tū ro je – 
dik ta tū ros dva sia?
as ta alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

vi suo me nei. Nors la bai di de lė da-
lis gy ven to jų ser ga nos tal gi ja stip-
riai ran kai. Tai ži no da ma ji pa ti ar-
ba jos įvaiz džio kū rė jai nu spren dė, 
kad ši kal ba bus priei na mes nė dau-
gu mai rin kė jų. Jei šis pa si rin ki mas 
yra są mo nin gas, tai ma nau, kad ne-
tin ka mas, nes D.Gry baus kai tė tu ri 
pa kan ka mai ryž to veik ti de mok ra-
ti škai ir ne pa žei sdama Kons ti tu ci-
jos. To dėl to kie flir ta vi mai su au to-
ri ta ri niu įvaiz džiu – pa vo jin gi. Ką 
tai reiš kia? Mes ne tu ri me aiš ku mo, 
nes kai ku rie veiks mai – tie sio gi nis 
eksp rom tas. Ne vie nas po li to lo gas, 
ste bė da mas jos veiks mus, pa vyz-
džiui, už sie nio po li ti kos for ma vi-
mos, pa ke lia an ta kius ir klau sia: „O 
kas čia da bar vyks ta?“ Mums be lie-
ka spė lio ti: ko kios bu vo to kių Pre-
zi den tės veiks mų prie žas tys? Vie-
nas au to ri ta ri nės po li ti nės kul tū ros 
įran kių yra opo nen to lai ky mas ne-
ži nio je. Nes tai su ke lia bai mę ir su-
maiš tį. Aš, kaip pi lie tis, no riu tu rė-
ti Pre zi den tą, ku ris aiš kiai sa ko, ko 
no ri, kaip no ri ir su kuo no ri.

tai pa ste bė jo ne vie nas, be si do min-
tis po li ti ne raiš ka. Šios Pre zi den tės 
to nas ge ro kai ski ria si nuo to tė viš ko 
to no, ku ris bū din gas Al gir dui Bra-
zaus kui ar ba de mok ra tiš kai li be ra-
liam Val dui Adam kui. Pre zi den tės 
kal bo je do mi nuo ja žo džiai: „aš pa-
sa kiau“, „aš ma nau, kad tu ri bū ti 
taip“. Be abe jo nės, to nas ga na ar šo-
kas. Ta čiau Pre zi den tės įvaiz dis tuo 
ir pa rem tas. Ji juk atė jo be ko man-
dos. Ji tu ri kuo nors pa si rem ti. To-
dėl ir for muo ja mas kie tas va do vės 
įvaiz dis. O kal bant apie veiks mus, 
tai už sie nio rei ka lų mi nist ro at lei-
di mas bu vo kie tas veiks mas. Įsi dė-
mė ti nas ir pa si sa ky mas svei ka tos 
ap sau gos mi nist ro at žvil giu, kad už 
pa val di nių veiks mus tu ri bū ti as me-
ni nė va do vo at sa ko my bė. Tuo met 
pa lau ki me, ir po ku rio lai ko lėks ki-
tų mi nist rų gal vos. Gal net ir tų, ku-
rie yra ne lie čia mi. Tas Pre zi den tės 
stip ru mas ar ba kie tu mas ga li bū-
ti ver ti na mas kaip ban dy mas veik ti 
tą, ku ris ne tu ri stip raus už nu ga rio. 
Dar anks to ka kal bė ti apie dik ta to-
riš kas ten den ci jas, ta čiau skir tu mas 
nuo bu vu sių va do vų tik rai yra ryš-
kus. Šis el ge sys pa na šes nis į Ro lan-
do Pak so. Dik ta to riš kos ten den ci jos 
stip rės tiek, kiek joms ru tu lio tis leis 
po li ti nė sis te ma. Vis dėl to ne ma ny-
čiau, kad jos stip rės, nes Lie tu va yra 
de mok ra tiš ka vals ty bė ir pri va lo lai-
ky tis Eu ro pos Są jun gos di rek ty vų. 
Ta čiau rei kia neuž mirš ti, kad lai kai 
pa si kei tė. Jei V.Adam kus vei kė vie-
no mis są ly go mis, tai D.Gry baus kai-
tė tu ri veik ti ypa tin gai su dė tin go mis 
są ly go mis. Kol kas tik to nas už kliū-
va, ta čiau vis kas vyks ta kons ti tu ci-
nėje sis te moje. Jis ki toks nei bu vo-
me įpra tę iki šiol.

lin kę pa si šne ku čiuo ti pa sku ti nė-
je sto te lė je. Ta čiau, ma ny čiau, taip 
tik rai ne tu rė tų bū ti.

Pra nas Kont ri mas

Van de nį ga lė tų lie ti ne į gat vę
No rė čiau at kreip ti dė me sį į van-
den tie ki nin kų dar bą. Nuo šal čio ju-
dant grun tui trū ki nė ja vamz džiai, ir 
bend ro vės „Klai pė dos van duo“ dar-
buo to jai, at va žia vę at lik ti re mon tą, 
nu lei džia be ga lę van dens į gat ves. 
Ne jau ne ga li ma jį nu leis ti į ka na-
li za ci nius šu li nius? Gat vė se van-
duo su si mai šo su snie gu, pa si da ro 
„ko šė“, ku ri pa skui su šą la, ir gat-
vės tam pa sli džios, at si ran da gry no 

le do vė žios, į ku rias įva žia vę slys-
ta au to mo bi liai, neį ma no ma pra si-
lenk ti. Taip var go ir Šiau lių gat vės 
gy ven to jai.

Rū ta

Kaip gė rė, taip ge ria
Pra šo me grą žin ti nak ti nę pre ky bą 
al ko ho liu. Vi sai nak ti mis nu si va rė-
me nuo ko jų ieš ko da mi „ga ziu ko“. 
Tai tik ble fas, kad at seit žmo nės dėl 
to ma žiau ge ria. Yra to gė ri mo Klai-
pė do je, nors ve ži mu vežk. Tik paė-
jė ti ten ka to liau nuo na mų, į tam 
tik ras vie te les.

R.Ul vy das

Pa ren gė Li na Bie liaus kai tė
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Ve re ta Ru pei kaitė
v.rupeikaite@diena.lt

„Su gi ha ros fon das – Dip lo ma tai 
už gy vybę“ 2009 m. to le ran ci jos 
žmo gu mi iš rin ko poetą, eseistą ir 
vertėją Tomą Venc lovą.

Šeš ta dienį Kau ne jam įteik tas 
skulp to riaus Ed mun do Frėjaus 
su kur tas at mi ni mo me da lis ir 
dip lo mas.

Ši kas metė no mi na ci ja ski
ria ma as me niui sa vo veiks mais, 
vie šu pa vyzd žiu ar at vi ru žod žiu  
sto ju siam prie š kse no fo bi jos ir 
an ti se mi tiz mo, ki ta min čių, ki
ta ti kių bei ki ta tau čių per se kio
jimą, pa si sa kiu siam prie š smur
to, prie var tos ir ra di ka liz mo 
ap raiš kas vi suo me ni nia me Lie
tu vos gy ve ni me.

Fon do at sto vas fi lo so fas Leo
ni das Dons kis no mi nantą pa
va di no „mo ra li niu ste buk lu“, o 
T.Venc lo va su si rin ku siems at si
dėko jo eilė raš čiu, ku ria me mi ni
mas gar su sis Ja po ni jos dip lo ma
tas Či junė Su gi ha ra.

L.Dons kis pri minė, kad T.Venc
lo va gynė Lie tuvą gūdžiais so
viet me čio lai kais, yra ne kartą už 
tai nu kentėjęs. Jis taip pat gynė 
Lie tu vos ma žumų – žydų, len
kų, gudų, rusų – orumą, dau gia
tautės ir dau gia kultūrės Lie tu vos 
Did žio sios Ku ni gaikš tystės tra
di ciją. Per nai T.Venc lo va, pro
tes tuo da mas prie š an ti se mi ti nių 
pub li ka cijų sklaidą kultū ros žur
na luo se, at si sakė su jais bend ra
dar biau ti.

Žur na lis tams T.Venc lo va pa
sa ko jo pa si traukęs iš žur na lo, su 
ku riuo bend ra dar bia vo dar nuo 
so viet me čio, re dak to rių ko le gi
jos. Jis tikė jo si, kad po šio žings
nio įvyks rim tesnė dis ku si ja, bet 
taip neat si ti ko.

„Ma nau, ten bu vo spaus di na mi 
da ly kai, su ku riais pa do rus žmo
gus ne ga li su tik ti. Kai ku riems da
ly kams esu la bai aler giš kas. Nėra 
jo kių as me ni nių da lykų, gry nai 
prin ci pi nis klau si mas“, – pri si pa
ži no 2009 m. to le ran ci jos žmo gus. 
„Aler giją“ jam ke lia šo vi niz mas, ir 
ne vien an ti se mi ti nis, bet ir an ti
ru siš kas ar an ti len kiš kas.

„Jei būtų pas mus an ti vo kiš kas 
ar an tiang liš kas šo vi niz mas, bū
čiau taip pat aler giš kas“, – mintį 
tęsė poe tas. Net ir ne klau sia mas, 
T.Venc lo va iš sakė sa vo po žiūrį į 
sek sua li nes ma žu mas. Mat ne
se niai jis teigė su laukęs klau si mo, 
kaip rea guotų, jei jo sūnus turėtų 
par tnerį „ber niuką“? „To kia pa
tir tis ma ne ap lenkė, tu riu sūnų, 
duk terį. Abu jie yra su kūrę įpras
tas šei mas, tu ri vaikų. Bet jei taip 
at si tiktų, sa vo sūnui pa sa ky čiau: 
„Vie nin te lis da ly kas, ku ris ma ne 
tru pu čiuką liū di na, yra tai, kad 
aš turbūt ne turė siu anūkų. Bet 
šiaip nie kas ne pa si keitė, kaip bu
vai ma no my li mas sūnus, taip ir 
lie ki. Tu esi lais vas žmo gus, ta vo 
pri va tus gy ve ni mas yra ta vo rei
ka las. Norė čiau su si pa žin ti su ta
vo par tne riu“, – dia logą įsi vaiz
da vo 72 metų poe tas.

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

Kon kur sas ne skel bia mas
So cia linės ap sau gos ir dar bo mi
nis te ri ja (SADM) dien raš čiui pra
nešė, kad, nors pra ėjo dau giau kaip 
mėnuo, kai „Sod ra“ tu ri lai kinąją 
va dovę, vis dar ne pas kelb tas kon
kur sas lais voms šios ins ti tu ci jos 
di rek to riaus pa rei goms ei ti.

„Kol kas nėra priim tas spren di
mas skelb ti kon kursą Vals ty bi nio 
so cia li nio drau di mo fon do val dy
bos di rek to riaus pa rei goms ei ti“, –  
pa tvir ti no SADM at stovė spau dai 
Li na Bu šins kaitė.

Ji ne galė jo pa sa ky ti, dėl ko kių 
prie žas čių kon kur sas vis dar ne
pas kelb tas ir ka da tai bus pa da ry ta. 
„Kai per nai anks tyvą pa va sarį at si
sta ty di no buvęs Dar bo bir žos di rek
to rius, lai ki nai šias pa rei gas jo pa
va duo to jas ei na iki šiol. Kon kur sas 
įvy ko vi sai ne se niai, bet jo laimė
to jas dar ne pas kir tas Dar bo bir žos 
di rek to riu mi. Tad be veik me tus tai 
ins ti tu ci jai va do vau ja lai ki na sis di
rek to rius“, – pri minė at stovė.

Pos tas sun kus, al ga ma ža
Anot L.Bu šins kaitės, įsta ty mais 
nėra reg la men tuo ja ma, per kiek 
lai ko tu ri būti pa skelb tas kon
kur sas ei ti to kioms pa rei goms 
kaip „Sod ros“ va do vo.

Ji ne pat vir ti no, bet at si sakė 
pla čiau ko men tuo ti neo fi cia
lius spėlio ji mus, kad val dan čia
jai Tėvynės sąjun gaiLie tu vos 
krikš čio nims de mok ra tams, ku
ruo jan tiems SADM, ne pa vyks ta 
ras ti šiai par ti jai priim ti no kan
di da to į šią laisvą vietą. Ra dus 
tokį kan di datą kon kur sas būtų 
tik for ma lu mas.

Be to, spėlio ja ma, kad kan
di da to, ga lin čio užim ti laisvą 
„Sod ros“ va do vo vietą, ne pa
vyks ta ras ti dėl palyginti ne
di de lio at ly gi ni mo. Pas ta ruo
ju me tu „Sod ros“ di rek to riaus 
vi du ti nis mėne si nis dar bo už
mo kes tis bu vo 5300 litų po pie
riu je, o at skai čius mo kes čius jis 
gau da vo 3500 litų. Tai maž daug 
tris kart ma žiau, nei gau na mi
nist ras, ir du kart ma žiau, nei 
vi ce mi nist ras.

Pa gal ga lio jan čius įsta ty mus 
Vals ty bi nio so cia li nio drau di mo 
fon do val dy bos di rek to rių „kon
kur so tvar ka ski ria į pa rei gas ir at
leid žia iš jų so cia linės ap sau gos ir 
dar bo mi nist ras Vals tybės tar ny
bos įsta ty mo nu sta ty ta tvar ka“. 
Nus ta ty ta, kad „Sod ros“ va do vas 
yra tie sio giai at skai tin gas so cia
linės ap sau gos ir dar bo mi nist rui.

At sis ta ty di no gruodį
Šiuo me tu „Sod rai“ lai ki nai va
do vau ja val dy bos di rek to riaus pa
va duo to ja Čes la va Za bulė nienė. 
Buvęs il ga me tis Vals ty bi nio so
cia li nio drau di mo fon do val dy
bos va do vas Min dau gas Mi kai la 
at si sta ty di no per nai gruodį, kaip 
ma no ma, dėl ne skaid raus vie šo jo 
pir ki mo, kurį vyk dant už 4 mln. 
litų bu vo įsi gy ti nau ji kom piu te
riai. M.Mi kai la „Sod rai“ va do va
vo nuo 2003 m. lie pos.

So cia linės ap sau gos ir dar bo 
mi nist ras Do na tas Jan kaus kas 
pa ten ki no M.Mi kai los pra šymą 
at leis ti jį iš ei namų pa reigų nuo 
2009 m. gruod žio 21osios.

„Sod ros“ va do vo  
kėdė ne vi lio ja
Valdančioji koalici-
ja neskuba rinktis 
naujo „Sodros“ va-
dovo, nes neranda 
kandidatų, kurie 
sutiktų eiti į tokią 
sudėtingą instituci-
ją už palyginti ne-
didelį atlyginimą.

Kėdė: �� kon�ser�va�to�riai�ne�ran�da�kuo�pa�keis�ti�at�si�sta�ty�di�nusio�„Sod
ros“�va�dovo�M.Mi�kailos.�� Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

T.Venc lo va  
pa gerb tas už mo ralę

Aler gi ja: �� T.Venc�lo�va�ne�ga�li�pa
kęsti�šo�vi�niz�mo.� �

� Eval�do�But�ke�vi�čiaus�nuo�tr.
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kad „Spy ker“ val dy bos pir mi
nin kas ir di džiau sias in ves tuo to jas 
V.An to no vas pa lik tų bend ro vę“, – 
rem da ma si pa ti ki mais šal ti niais 
pra ne šė „Bloom berg“.

Šios ži nios pri ver tė „Spy ker“ 
grei tai rea guo ti. Bend ro vės va
do vas Vic to ras Mul le ris vie šai 
pa reiš kė siek siąs iš pirk ti An to
no vų val do mas ak ci jas.

Kve pia di de liais pi ni gais
Kal bos apie „Spy ker“ ir GM san
do rį dėl „Saab“ ak ci jų įsi gi ji
mo su dre bi no vers lo pa sau lį. Ne 
vien dėl to, kad „Saab“ – tur būt 
gar siau sias Skan di na vi jos au
to mo bi lių ga min to jas. Ši įmo nė 
pre ten duo ja į mil ži niš kas lė šas iš 
Eu ro pos in ves ti ci jų ban ko (EIB). 
Šie pi ni gai vei kiau siai do mi na ir 
„Sno ro“ šei mi nin kus.

Šve di jos vy riau sy bė yra pa si ry
žu si lai duo ti už EIB pa sko lą sun
ku mus pa ti rian čiam „Saab“. Fe
no me na lu, ta čiau pa sko los su ma 
di des nė už kai ną, ku rią „Spy ker“ 
tu rė tų su mo kė ti GM už „Saab“ 
ak ci jas. Kaip pra ne ša „Bloom
berg“, san do rio ver tė tu rė tų 
siek ti apie 0,5 mlrd. JAV do le rių 
(1,236 mlrd. li tų), o EIB pa sko los 
su Šve di jos vy riau sy bės ga ran ti ja 
su ma – 0,4 mlrd. eu rų, ar ba 1,381 
mlrd. li tų. Tai gi „Spy ker“ šei mi
nin kai, ga vę pa sko lą su vals ty bės 
ga ran ti ja, ne tik at gau tų in ves
tuo tus pi ni gus, bet ir ki še nę pa
pil dy tų dar 145 mln. li tų.

„Spy ker“ skel bia, kad pro ce dū ras, 
rei ka lin gas gau ti EIB pa sko lai, ti ki
ma si baig ti jau va sa rį. Re gis, nau jas 
in ves tuo to jas la bai sku ba.

Kam pirk ti nuo sto lį?
„Spy ker“ in ves ti ci ja ke lia abe jo
nių ir už sie nio vers lo ana li ti kams. 
Mat „Saab“ – vie nas blo giau sių 
pir ki nių GM is to ri jo je. Per pa
sta ruo sius 20 me tų šve dų ma ši nų 
ga min to ja tik vie nus me tus dir bo 
pel nin gai.

„Spy ker“ va do vas V.Mul le ris 
ti ki na, kad „Saab“ bus gai vi
na mas į rin ką pa lei džiant nau ją 

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

Par da vė sau
„Sno ro“ ir „Spy ker“ is to ri
ja pra si dė jo 2007 m. pa bai go je. 
2008 m. sau sį įvyk dy tas san do ris, 
pa gal ku rį ban ko ant ri nė bend ro
vė „Sno ro tur to val dy mas“ įsi gi jo 
28,9 pro c. pra ban gių au to mo bi
lių ga min to jos „Spy ker Cars N.V.“ 
ak ci jų. „Spy ker“ var das tuo met 
bu vo ge rai ži no mas au to mo bi lių 
spor to ger bė jams – įmo nė val dė 
(tie sa, ne itin sėk min gą) ko man dą 
pres ti ži nė se „For mu lės1“ lenk
ty nė se. Po me tų „Sno ras“ pra ne šė 
par da vęs „Spy ker“ ak ci jas, ta čiau 
jos li ko to se pa čio se ran ko se.

„Sno ras“ pa skel bė „Spy ker“ 
ak ci jas par da vęs Kip ro bend ro vei 
„De so le ry Hol dings Li mi ted“. 
Ši bend ro vė tarp tau ti nė je vers lo 
ži niask lai do je iš es mės ne fi gū
ra vo – pra ban gių ma ši nų ga min
to jos ak ci jos ati te ko ne ži no mam 
vers lo su bjek tui. Be to, „De so le ry 
Hol dings Li mi ted“ ir „Sno rą“ 
val do tie pa tys as me nys – Ru si jos 
vers li nin kai An to no vai.

GM ne no ri V.An to no vo
Vla di mi ras An to no vas – „Sno ro“ 
ste bė to jų ta ry bos pir mi nin kas – 
kaip paaiš kė jo, nė kiek ne nu to lo 
nuo „Spy ker“. O ši už si mo jo iš 
JAV au to mo bi lių ga min to jos „Ge
ne ral Mo tors“ (GM) pirk ti Šve di
jos „Saab“.

Kaip pra ne šė nau jie nų agen tū ra 
„Bloom berg“, „Spy ker“ ry šiai su 
Ru si jos vers li nin ku ne ma lo niai 
nu ste bi no GM va do vus – au to
mo bi lių pra mo nės gi gan tas rei
ka lau ja, kad V.An to no vas pa si
trauk tų. Kad „Saab“ par da vi mo 
san do ris įvyk tų, vers li nin kas tu ri 
par duo ti sa vo val do mas „Spy ker“ 
ak ci jas ir at si sta ty din ti iš val
dy bos pir mi nin ko po sto.

Nors skelb ta, kad „Sno rui“ pri
klau sė tik apie 29 pro c. „Spy ker“ 
ak ci jų, nau jie nų agen tū ra nu ro do, 
jog An to no vų šei ma to li gra žu nė ra 
smul ki ak ci nin kė. „GM rei ka lau ja, 

„Saab“ nenori „Sno ro“ šeimininko

Ban ko „Sno ras“ sa
vi nin kų val do ma 
bend ro vė „Spy ker“ 
skel bia si ke ti nan
ti pirk ti šve dų au
to mo bi lių ga min
to ją „Saab“. Ta čiau 
da bar ti niai jos sa
vi nin kai rei ka lau
ja, kad „Sno ro“ šei
mi nin kai san do ry
je ne da ly vau tų.

Neį si lei do ir bri tai

Su „Sno ro“ sa vi nin kais rei ka lų 
tu rė ti ne no ri ne tik ame ri kie čiai 
GM ir Šve di jos vy riau sy bė. Jiems 
skam bų an tau sį su da vė Di džio sios 
Bri ta ni jos fi nan sų pa slau gų prie
žiū ros ins ti tu ci ja (FPPI). 2008 m. 
pa skelb ta, kad „Sno ras“ ati da ro fi
lia lą Jung ti nė je Ka ra lys tė je, ta čiau 
FFPI ne lei do jam dirb ti.
FPPI ap kal ti no „Sno rą“ ir jo ak ci
nin kus pa tei kus ne tiks lią ir ne vi są 
in for ma ci ją. Apie tai pra ne šė ir Di
džio sios Bri ta ni jos ži niask lai da.
Lie tu vos ko mer ci nis ban kas FPPI 
veiks mus ap skun dė Fi nan sų pa
slau gų ir rin kų tri bu no lui (angl. – 
Fi nan cial Ser vi ces and Mar kets 
Tri bu nal).
„Pa si ren gi mas nag ri nė ti mi nė tą 
by lą už tru ko: nuo by los ini ci ja vi
mo pra džios jau praė jo me tai, by lą 
nag ri nė ti nu ma ty ta šiais me tais, 
ta čiau ga lu ti nio spren di mo da ta 
dar lie ka neaiš ki. Per šį lai ko tar pį 
iš es mės pa si kei tė eko no mi nė ir 
fi nan si nė pa dė tis tiek Eu ro po je, 
tiek pa sau ly je. Šian dien įver ti no
me vi sas ap lin ky bes ir ma no me, 

kad esant to kiai pa dė čiai tęs ti 
by los nag ri nė ji mą ban kui eko no
miš kai ne nau din ga. Neat me ta me 
prie lai dos, kad tuo me tu pra dė ti 
ban ko vers lą Di džio jo je Bri ta ni
jo je ga li bū ti tie siog nee fek ty vu“, – 
ra šy ta per nai pla tin ta me „Sno ro“ 
pra ne ši me.
Tai esą pa grin di nės prie žas tys, 
ko dėl „Sno ro“ va do vai nu spren dė 
at si sa ky ti ke ti ni mų pra dė ti ir vyk
dy ti veik lą Di džio jo je Bri ta ni jo je.
„Šis at si sa ky mas ne reiš kia, kad 
pri pa žįs ta me mums FPPI mes tus 
kal ti ni mus: nė ra jo kios in for ma
ci jos, pa tvir ti nan čios ban ko „Sno
ras“, jo pa val džių jų ar ki taip su si ju
sių įmo nių (Lie tu vo je, Di džio jo je 
Bri ta ni jo je ar ki tur) ne tin ka mą 
veik lą, vys tant ban ko vers lą. Taip 
pat nė ra jo kios in for ma ci jos, pa
tvir ti nan čios, kad ban kas „Sno
ras“ ar jo pa grin di nis ak ci nin kas 
Vla di mi ras An to no vas bu vo ar 
yra įtrauk tas į bet ko kią ne tei sė tą 
veik lą ar ke ti na to kią veik lą vyk
dy ti atei ty je“, – teig ta ban ko pra
ne ši me.

au to mo bi lio mo de lį. Esą no rint 
įmo nę pa da ry ti pel nin gą, per 
me tus rei kia par duo ti apie 100 
tūkst. ma ši nų. Ta čiau ana li ti kai 
abe jo ja, ar „Spy ker“ pa jėg tų te
sė ti to kius pa ža dus.

„Jie pa smerk ti, jei pa leis nau ją 
mo de lį, pa smerk ti – ir jei gu jo ne
pa leis“, – taip „Bloom berg“ nau
jie nų agen tū rai „Saab“ per spek
ty vas ko men ta vo ana li ti kas Ji mas 
Hal las. Vo kie čių au to mo bi lių 
rin kos ži no vas Ste fa nas Brat ze lis 
pa tei kė dar ra di ka les nį ver ti ni mą 
– esą nau jo mo de lio pa lei di mas į 
rin ką kai nuo tų apie 0,5 mlrd. eu rų, 
o „Spy ker“ ga li bū ti ne pa jė gus fi
nan suo ti to kios in ves ti ci jos.

JAV kon cer nas GM į Šve di jos 
įmo nę „įmer kė“ kur kas dau
giau, nei ti ki si gau ti iš „Spy ker“. 
1990 m. už pu sę „Saab“ ak ci jų 
su mo kė ta apie 700 mln. do le rių, 
o 2000 m. li ku si ak ci jų da lis įsi
gy ta už ge ro kai kuk les nę – 125 
mln. do le rių – su mą.

Be to, su si da ro to kia si tua
ci ja, kai vers lo nykš tu kas per ka 
mil ži ną. Mat „Saab“ yra ge ro kai 
di des nė bend ro vė už „Spy ker“. 
Daug pa sa ko vien „Spy ker“ 
veik los re zul ta tai: per pir mą 
praė ju sių me tų pus me tį par duo ti 
vos 23 pra ban gūs au to mo bi liai, 
įmo nė per šį lai ko tar pį pa ty rė 8,7 
mln. eu rų nuo sto lių. Pa ly gin ti 
su 3,5 tūkst. dar buo to jų tu rin čiu 
„Saab“, „Sno ro“ šei mi nin kų val
do ma au to mo bi lių ga min to ja yra 
la bai smul ki žu vis.

R.Šarkinas nesijaudina
„Spy ker“ par da vi mo san do ris ga
li pa lik ti dė mę ant „Sno ro“ mun
du ro. Mat ak ci jų par da vi mas bu
vo įtrauk tas į ban ko ba lan są – tai 
tu rė jo ge ro kai pa ge rin ti „Sno ro“ 
re zul ta tus, o „Spy ker“ ak ci jos iš 
es mės li ko to se pa čio se ran ko se.

Lie tu vos ban ko val dy bos pir
mi nin kas Rei nol di jus Šar ki nas 
„Sno ro“ sa vi nin kų veiks mus ko
men tuo ja dip lo ma tiš kai. „Gir
dė jau, jog Šve di jos val džia ne su
tin ka, kad „Saab“ bū tų par duo tas 

V.An to no vo val do mai bend
ro vei, o ant ra – „Sno ras“ ne tu ri 
„Spy ker Cars“ ak ci jų. V.An to
no vas praei tų me tų ga le par da vė 

Ru si jo je val dy tą ban ką, da bar 
tik riau siai tu ri ne ma žai pi ni gų, 
tai ir in ves tuo ja juos ten, kur jam 
pa tin ka. Nie kas to ne drau džia. Ir 
nors pa ts V.An to no vas kar tais fi

Kąsnis: �� „Saab“�val�dan�tys�ame�ri�kie�čiai�GM�ir�Šve�di�jos�vy�riau�sy�bė�ne�no�ri�pri�leis�ti�„Sno�ro“�sa�vi�nin�kų�prie�mil�ži�niš�kų�pi�ni�gų,�ku�riuos�ke�ti�na
ma�duo�ti�sun�ku�mus�iš�gy�ve�nan�čiai�šve�dų�au�to�mo�bi�lių�ga�min�to�jai.� � „Scanpix“�nuo�tr.

nan suo ja „Sno rą“ iš sa vo ki še nės, 
su ban ku jo in ves ti ci jos nie kaip 
nė ra su si ju sios. Jei pri trūk tų pi
ni gų, „Sno ras“ ga li pa ts pa si sko
lin ti tarp ban ki nė je rin ko je ar ba 
di din ti įsta ti nį ka pi ta lą“, – dien
raš čiui tei gė R.Šar ki nas.

„Sno ro“ Vie šų jų ry šių sky riaus 
vir ši nin kas To mas Vaiš vi la tei gė 
ne ga lin tis ko men tuo ti „Spy ker“ 
ir GM san do rio. „Spyker Cars 
N.V.“ įsigijimas ir pardavimas 
buvo investicinis projektas, apie 
kurį viešai esame pateikę visą 
reikalingą informaciją, kuri yra 
prieinama ir šiandien. Projektas 
yra baigtinis, todėl nieko naujo 
šia tema pasakyti negalime. 
Informaciją dėl „Saab“ įsigijimo 
turėtų teikti „Spyker Cars N.V.“ 
atstovai“, – dien raš čiui sa kė 
T.Vaiš vi la.

GM rei ka lau ja, kad 
„Spy ker“ val dy bos 
pir mi nin kas ir di
džiau sias in ves tuo
to jas V.An to no vas 
pa lik tų bend ro vę.
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Kaimynai vargsta
Nuo sausio vidurio dėl šalčių ir 
susidariusių ledų laivybos apri-
bojimai įvesti Rusijos Sankt Pe-
terburgo, Primorsko, Viborgo, 
Visocko, Ust Lugos uostuose. 
Nepriimami mažesni nei 2000 
arklių galios laivai. Dėl ledų su-
mažintos gramzdos ir didiesiems 

laivams. Suomių įlankos Rusijos 
uostuose plaukioja 8 ledlaužiai. 

Primorske, kuris krauna tik 
naftą, laivyba ir taip sumažėjo. 
Krentant naftos kainoms lūku-
riuojama ir prilaikomas jos tie-
kimas. Didelių nemalonumų dėl 
šalčių patiria Estijos uostai. Dar 
sausio 19 d. Estijos logistikos ir 
tranzito asociacijos vykdomasis 
direktorius Ago Timanas kreipė-

si į Vyriausybę, kad skirtų per 4 
mln. eurų ledlaužiams nuomoti. 

Pati Estija turi tik vieną ledlau-
žį „Tarmo“. Susidarius sunkioms 
laivybos sąlygoms dėl šalčių ji le-
dlaužius nuomoja iš Švedijos. 
Šiemet oro sąlygos Estijoje ypač 
atšiaurios. Praėjusios savaitės pra-
džioje netgi užfiksuotas rekordinis 
32,4 laipsnio šaltis. Dėl ledų, nors 
jie ir buvo laužomi, Estijoje pri-

Neužšąlančio uosto nauda

Užėjus dideliems šalčiams Klaipėda įgyja pranašumų 
prieš kitus uostus. Skirtingai nei Latvijos, Estijos ar Rusijos 
uostuose, laivyba Klaipėdoje vyksta be ledlaužių. 

imtos griežtos sąlygos – į uostus 
įleisti tik A1 ledo klasės laivus, ku-
rie ir patys gali traiškyti ledą. 

Estijoje ištisus metus, netgi va-
sarą, yra renkama papildoma rin-
kliava už ledų laužymą, ko nėra, 
pavyzdžiui, Klaipėdos uoste.  Ry-
gos įlanką ledai sukaustė sausio 
viduryje. Labiausiai kenčia Ry-
gos uostas. Ventspilis ir Liepo-
ja, kaip ir Klaipėda, yra tiesiogiai 
prie jūros ir didesnės šalčio įta-
kos nejaučia. Rygos uoste, kaip ir 
Estijoje, taip pat yra tik vienas le-
dlaužis. Rygos įlanką sukausčius 
dideliems šalčiams, laivai, kurie 
įprastai per įlanką plaukia 4-5 va-
landas, joje užtrunka kartais net 
iki pusantros paros. Nepaisant 

to, praėjusią savaitę Ryga priėmė 
didžiausią visų laikų šiame uoste 
laivą su 70 tūkst. tonų anglių. 

Apsieina su vilkikais
Po praėjusios savaitės pradžios 
šalčių Klaipėdos uoste buvo ne-
žymių sutrikimų. Nebuvo leista 
dirbti narams. 

„Negalėjau rizikuoti žmonė-
mis. Ypatingų darbų nebuvo, to-
dėl neleidau plaukti narų kateriui. 
Prie krantinių susidarydavo le-
dai. Leistis narams į vandenį pa-
vojinga“, - sakė Klaipėdos uosto 
kapitono pavaduotojas bei Uosto 
priežiūros ir gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Arvy-
das Narmontas. 

Poveikis:  � Klaipėdos uosto akvatorijoje per šalčius atsiranda ledai, tačiau laivybai jie netrukdo.   Vidmanto Matučio nuotr. 
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Neužšąlančio uosto nauda

Vidmantas Matutis

Už 32 mln. litų prieš 11 metų re-
konstruotos krantinės bus pradė-
tos perstatinėti įprastiniu įlaidų 
kalimo būdu. Tam šiemet nu-
matyta skirti 8,5 mln. litų. Iš vi-
so jų pertvarkymas kainuos apie 
50 mln. litų.  

Pagal belgų kompanijos „Ha-
econ“ projektą kita belgų kom-
panija „Hydro Soil Service“ 7–9 
krantinių rekonstrukciją atliko 
1998 metais. Buvo naudojamas 
iki tol Klaipėdoje niekada netai-
kytas krantinių stiprinimo me-
todas.

Į krantines, kurių ilgis 550 me-
trų, tam tikra tvarka išdėstytus 
gręžinius buvo įpurškiamas beto-
nas. Plėsdamasis grunte jis turėjo 
sudaryti 90 cm storio kolonas. 

Prieš rekonstrukciją gylis prie 
krantinių buvo apie 12 metrų. Prieš 
pradedant gilinti iki 14 metrų, pa-
aiškėjo, kad įpurškiamas betonas 
moreninio molio sluoksnyje iš-

Atstatys pagarsėjusias krantines

siplėtė tik iki 40–55 centimetrų. 
Ekspertai pateikė išvadą, kad gili-
nant krantinės gali įgriūti. Taip pat 
konstatuota, kad krantinės gali iš-
laikyti per pusę mažesnes apkro-
vas, vertinant krovinio svorį į kva-
dratinį metrą. Tačiau krantines 
rekonstravę belgai laikėsi nuomo-
nės, kad gilinti galima. 

Po to buvo atlikta dar kele-
tą įvairiausių tyrimų, vyko dis-
kusijos, pateikti skirtingi įvairių 
profesorių vertinimai. Pripažin-
ta, kad belgų pasiūlyta technolo-
gija netiko Klaipėdos uosto sąly-
gomis. 

Nuspręsta iki 14 metrų negilin-
ti prie pat krantinės, o tik toliau 
nuo jos, nes prie krantinės laivo 
bortas yra išlenktas. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcijai nepavyko pareikšti 
pretenzijų broką padariusiai bel-
gų kompanijai. Nors krantinės ir 
buvo apdraustos 10 metų, drau-
dimas negautas, nes jos nenu-
griuvo. 

Pagal galiojančias tai-
sykles narams leistis į 
vandenį nebeleidžia-

ma, kai oro temperatūra yra že-
miau 20 laipsnių.

Dėl šalčių laivyba visada šiek 
tiek sulėtėja. Sunkiau laivus švar-
tuoti, nes prie krantinių susidaro 
ledų sangrūdos. Kartais tenka jas 
sklaidyti vilkikams. 

Klaipėdos uoste vilkikais le-
dus tenka laužyti Malkų įlankoje. 
Praėjusios savaitės viduryje įlan-
koje buvo 20–25 centimetrų sto-
rio ledas, išlaužytose vietose iki 
10 centimetrų. Ledus Malkų įlan-
koje, kaip ir kitose vadinamosio-
se uosto kišenėse – žvejų uoste-
lyje, kruizinio terminalo vidinėje 
dalyje, žiemos uoste pagal sutar-
tį laužo vienas iš Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanijos (KLASCO) 
vilkikų, dažniausiai „Barta“. 

Skirtingai nei kaimyniniai Ry-
gos ar Kaliningrado uostai, Klai-
pėda niekada neturėjo ledlaužio, 
nes jo ir nereikėjo. 

Po didelių šalčių beveik kas-
met Klaipėdos uoste prie kranti-
nių skęsta vienas ar kitas mažes-
nis laivelis. Taip yra todėl, kad be 
priežiūros paliktuose laiveliuose 
per šalčius ledai sudrasko vamz-
džius ir prasidėjus atlydžiui į lai-
vus plūsteli vanduo. 

Papildomi kroviniai
Galima teigti, kad šaltos žiemos 
Klaipėdos uostui netgi yra nau-

dingos. Po 2003 metų šaltos žie-
mos, kai sutriko laivyba Rygos ir 
Suomių įlankose, į Klaipėdos uos-
tą plūstelėjo žymi dalis papildo-
mų konteinerių. Tuomet visą sa-
vaitę temperatūra buvo žemesnė 
nei 25 laipsniai. Greitai iš Sankt 
Peterburgo į Klaipėdos uostą per-
orientuoti konteinerinių krovinių 
srautai jame liko ir po žiemos. 

„Kol kas neturiu duomenų, kad 
šiemet dėl šalčių į Klaipėdą, kaip 
į neužšąlantį uostą, būtų pasu-
kę papildomi kroviniai. Įprasta, 
jog krovos užsakymai sudaromi 
maždaug prieš mėnesį. Tačiau 
esant ypatingoms sąlygoms, o 
ypač užsitęsus šalčiams, krovi-
niai iš kitų uostų į Klaipėdą ga-
li būti permesti ir greičiau“, – 
svarstė Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos rinkodaros 
ir administracijos direktorius Ar-
tūras Drungilas. 

Staigius krovinių permetimus 
stipriai atšalus orams pirmiausia 
gali pajusti konteinerius krau-
nančios bendrovės, taip pat ypač 
modernią ir našią naftos produk-
tų atšildymo geležinkelio cister-
nose įrangą turinti „Klaipėdos 
nafta“. 

„Kai spigina dideli šalčiai, naf-
tos produktai geležinkelio cister-
nose pas mus atgabenami labiau 
sušalę, ypač iš Rusijos. Jų šildy-
mas reikalauja didesnių energeti-
nių resursų. Yra buvę, jog per di-
delius šalčius atsiranda papildomų 

klientų, kurie prašo, kad priimtu-
me atšalusius naftos produktus. 
Dirbame pilnu pajėgumu su nuo-
latiniais klientais, todėl kartais 
netgi tenka atsisakyti priimti ats-
kirų siuntėjų naftos produktus“, – 
aiškino „Klaipėdos naftos“ atsto-
vas Eugenijus Vilūnas. 

Baltija virto ledynais
Baltijos jūros regione yra buvę ir 
tokių žiemų, kad nebuvo galima 
įplaukti ir į neužšąlantį Klaipė-
dos uostą. 

Sunku patikėti, tačiau 1948 
metų žiemą buvo užšalusi vi-
sa Baltijos jūra. 2003 metais, kai 
spaudė didelis šaltukas, jau buvo 

pasigirdę Suomijos jūrų tyrimų 
specialistų svarstymų, kad ledas 
gali užkloti visą Baltijos jūrą ir 
pasikartoti 1948 metų situacija. 

Atšiaurūs buvo ir 1986 metai, 
kai užšalo beveik visa Baltijos jū-
ra, išskyrus nedidelį lopinėlį cen-
trinėje jos dalyje.

Bendras Baltijos jūros plotas – 
apie 370 tūkst. kvadratinių kilo-
metrų. Jūros tyrinėtojų duomeni-
mis, paprastai ledo dangos plotas 
Baltijos jūroje žiemą siekia 200 
tūkst. kvadratinių kilometrų.

Be Rygos ir Suomijos įlankų, le-
dai Baltijos jūroje sukausto Botni-
jos, Gdanso, Vyslos, Ščecino įlan-
kas, Zundo, Didžiojo ir Mažojo 

Belto, Kategato ir Skagerako pro-
takas. 

Paprastai ledo storis tose vie-
tose būna iki 30 centimetrų. Ta-
čiau ypač atšiauriomis žiemomis 
gali siekti ir iki 80 centimetrų ar 
metro storio.

Suomių įlankoje ledai viduti-
niškai laikosi nuo 105 iki 165 pa-
rų, o Rygos įlankoje nuo 95 iki 150 
parų. Kai žiemos būna ypač at-
šiaurios, nemalonių reiškinių jū-
rininkai gali pamatyti ir atviroje 
Baltijos jūroje. Kartais joje drei-
fuoja ištisi ledų laukai. 

Atšiaurios sąlygos yra buvusios 
ir Klaipėdoje. 1961–1968 metais 
locmanu Klaipėdos uoste dirbęs 
Eimutis Astikas prisiminė, kad 
berods 1964 metų žiemą uoste 
ir jūroje buvo ištisi ižo laukai. Iš 
žvejybos uosto laivai nebegalėjo 
išplaukti, o į prekybos uostą dar 
šiaip taip įplaukdavo. 

„Į uostą atplaukė prancūzų lai-
vas. Su locmanų kateriu negalėjo-
me išplaukti jo pasitikti, todėl pa-
siprašėme buksyro. Išplaukęs už 
uosto vartų jis įstrigo tarp ižo. Jau-
ni buvome, romantikai, todėl kartu 
su locmanu Michailu Jurčionoku 
per ižo sangdrūdas jūroje patrau-
kėme prie prancūzų laivo. Nors 
ir rizikuodami sėkmingai įveikė-
me maždaug vieną mylią. Per bal-
tą, ižu padengtą farvaterį įvedėme 
prancūzų laivą į uostą“, – į dau-
giau kaip 45 metų praeitį nusikė-
lė E.Astikas.  

Reiškinys: �� Baltijos�jūros�Botnijos�ir�Suomių�įlankas�ledas�sukaus-
to�ir�padvelkus�palyginti�nedideliems�šaltukams.�Šalia�–�Baltijos�jū-
ra�iš�kosmoso�vidurvasarį�per�debesų�šydą.�� �

� visibleearth.nasa.gov�nuotr.�

Uosto direkcija nieko nepasiekė 
ir teismuose. 2007 m. Aukščiau-
siasis Teismas išaiškino, kad gin-
čas turi būti sprendžiamas Stok-
holmo arbitraže. Į jį nesikreipta. 
Manyta, jog tai rizikinga, nes rei-
kėjo sumokėti apie milijoną litų. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to generalinis direktorius Euge-
nijus Gentvilas teigė, kad pagal 
abipusį susitarimą su KLASCO 

tos krantinės dviem etapais tu-
ri būti atstatytos iki 2012 metų. 
Jau parengtas jų atstatymo pro-
jektas, kuris pateiktas eksperti-
zei. Netrukus bus paskelbtas ir tų 
krantinių atstatymo rangos kon-
kursas.

Ar dar kas nors domisi, kaip ga-
lima būtų iš belgų atgauti pinigus 
už nekokybiškai atliktą darbą?

„Gal kas nors ir domisi, tačiau 

jau suėjo senaties terminai. Lin-
kėčiau, kad ateityje visada do-
mėtųsi laiku. Buvo arba visiškai 
nesidomima, arba domimasi for-
maliai, arba pradėta domėtis per 
vėlai“, - svarstė E.Gentvilas. 

Yra manančių, jog vilkinta są-
moningai, nes vengta aukštas tiek 
partines, tiek politines pareigas 
užėmusių pareigūnų asmeninės 
atsakomybės. 

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos 
naudojamos 7–9 krantinės yra geriausias 
nevykusių investicijų uoste pavyzdys.

Ekspertizės: �� prie�7–9�krantinių�tiek�vandenyje,�tiek�ant�krano�ne�kartą�buvo�atliekami�įvairiausi�ty-
rimai.��� Vidmanto�Matučio�nuotr.�
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Susisiekimo ministerija 
paskelbė, kad Uosto direk-
cija pernai uždirbo 58,4 
mln. litų pelno, arba 5,6 
proc. daugiau nei 2008 
m. Mokesčių ji valstybei 
nemoka, o viską, ką gau-
na, įdeda į uosto vystymą. 
Pernai investuota tik 60 
proc. to, kas planuota.

MenaMas 
pelnas

Klaipėdos uostas siekia, 
kad jame būtų iškrau-
nami nekariniai krovi-
niai, skirti Afganistanui. 
Sprendimas bus priimtas 
rytoj NATO logistikos 
specialistų susitikime. 
Kroviniai būtų gabenami 
geležinkeliais per Rusiją 
ir Kazachstaną.

Nuo šių metų neliko 
Lietuvos jūrinių tyrimų 
centro. Jo funkcijas vykdo 
Aplinkos apsaugos agen-
tūra. Į jos sudėtį įeina 
Jūrinių tyrimų departa-
mentas. Į agentūrą įjun-
gus Jūrinių tyrimų centrą 
ir Aplinkos inspekciją 
sutaupytas 51 etatas. 

naTO 
krOviniai

nelikO 
cenTrO

pirmADiENiS, vASArio 1, 2010

Vidmantas Matutis

Profsąjungoms į glėbį
Didesnėms laivybos kompanijoms 
nustatyti minimalūs atlyginimai 
įtakos neturi, o mažesnes veda 
prie žlugimo. Lietuvos jūrininkų 
sąjungos pirmininkas Petras Be-
kėža taip nemano, nes minimalų 
1675 JAV dolerių jūrininko atlygi-
nimą galinti mokėti net ir nedide-
lė Lietuvos laivybos kompanija. 

„Tuos atlyginimus ITF nusta-
to ne vienpusiškai, o tardama-
si su laivų savininkais“, - paste-
bėjo jis.

Negalima vienodai mokėti 
naujokui ir patyrusiam motoris-
tui, jūreiviui ar laivavedžiui. Jau-
nam verčiama mokėti daugiau ir 
atimama galimybė skatinti paty-
rusius jūrininkus. Naujokas ma-
to, kad patyręs jūrininkas gauna 
tiek pat, kiek ir jis, todėl prapuo-
la stimulas stengtis. 

Kodėl yra vedama prie lygia-
vos? Kodėl nesuteikta teisė pa-
čiam laivo savininkui nuspręsti, 
kiek yra vertas vienas ar kitas jū-
rininkas? 

Šį ir kitus klausimus kelia „Ma-
ritime Bulletin“ redaktorius Mi-
chailas Voitenko. 

Pastarieji kriziniai metai ypač 
sustiprino ITF ir su ja asocijuotų 

Nepasitenkinimas jūrininkų gynėjais
Sumažėjus 
fraktams, didėja 
laivų savininkų 
nepasitenkinimas 
Tarptautine 
transporto 
darbuotojų 
federacija (ITF). 
Manoma, kad ji 
krizės sąlygomis 
neatsižvelgia į 
realybę, sudaro 
prielaidas 
mažesniems laivų 
savininkams 
bankrutuoti. 

nacionalinių profsąjungų pozici-
jas. Tai ypač aktualu tose šalyse, 
kur daug jūrininkų dirba tarp-
tautinėse laivybos kompanijose, 
o valdžia mažai rūpinasi jų rei-
kalais. 

Prie tokių šalių priskirta ir Lie-
tuva. Iš 18 tūkst. jūrininkų kny-
geles turinčių žmonių Lietuvo-
je laivynuose dirba apie 13 tūkst. 
Nacionalinės vėliavos laivuose 
plaukioja apie 2,5 tūkst. jūrinin-
kų, likę – užsienyje. Pastaruoju 
metu Lietuva pablogino jūrinin-

kams sąlygas – ne Lietuvos ir ES 
šalyse dirbantiems jūrininkams 
uždėti papildomi diskriminaci-
niai mokesčiai. Valdžių nenoras 
rūpintis jūrininkais stumia juos į 
glėbį profsąjungoms. 

P.Bekėža teigė, jog mūsų ša-
lies įstatymai kaip tik nėra pa-
lankūs kurtis dirbančių žmonių 
gynėjų organizacijoms. Lietuvoje 

tik 12 proc. dirbančių yra profsą-
jungų nariais tik 10 proc. yra pa-
sirašę kolektyvines sutartis. Lie-
tuvos jūrininkų sąjunga vienija 
2600 narių. 

Pagal Lietuvos įstatymus, jei 
kompanijoje nėra profsąjungos 
narių, negalima įsteigti skyriaus, 
pasirašyti kolektyvines darbo su-
tartis. Iš didesnių Lietuvos lai-
vybos kompanijų tokia yra „Bal-
tlanta“. 

Lietuvos jūrininkų sąjunga ne-
turi įtakos ir „Limarko“ laivinin-
kystės kompanijoje, kur veikia 
atskira profsąjunga. Išimtis yra 
tik dviem šios kompanijos lai-
vams, kurie plaukioja su pato-
giomis vėliavomis. 

ITF nurodymu, jei nacionalinių 
kompanijų laivai plaukioja su pi-
gių šalių vėliavomis, kolektyvi-
nes sutartis pasirašo ITF asoci-
juoti padaliniai.

Keliamas ir naujas ITF reikala-
vimas – tikrinti vadinamuosius 
substandartinius laivus, kurių sa-
vininkai nėra pasirašę kolektyvi-
nių sutarčių. Pernai vykdant ITF 
kompaniją prieš pigių šalių vė-
liavų laivus jau buvo tikrinami ir 
substandartai. Anot P.Bekėžos, 
pastebėta, kad ten atlyginimai 
yra mažesni, nesilaikoma socia-
linių garantijų. 

Išnaudoja situaciją
Tarptautinė transporto darbuo-
tojų federacija (ITF) tapo didžiau-
sia pasaulyje darbuotojų gynimo 
organizacija. M.Voitenkos nuo-
mone, jūrininkų interesų gynimo 
monopolizavimas vis labiau atsi-
liepia laivybos sektoriui. Kai kur 
jau keliami reikalavimai, kad ne-
būtų leidžiama vienam ar kitam 
jūrininkui dirbti laivybos kompa-
nijoje, kol ši nepasirašys sutarties 
su ITF asocijuota struktūra. 

„Profsąjungų politika aiški, jos 
stengiasi apglėbti visą komer-
cinį laivyną. Siekiama padaryti 
taip, kad monopolinis jūrininkų 
gynimo vaidmuo būtų įteisina-
mas įstatymais. Su ITF sutarčių 
nesudarę laivų savininkai nebe-
turės galimybių verslui vystyti. 
Laivų įgulas juridiškai kontro-
liuoti privalės uostų administra-
cijos. Konkurencijos čia nebus 
– arba tu esi su ITF, arba už įsta-
tymo ribų. Profsąjungos jau arti 
savo galutinės pergalės. Pasau-
lyje kovojama su monopolijomis, 
tačiau laivybos srityje, prisiden-
gus jūrininkų teisių gynyba, ky-
la didžiulis skaudulys. ITF mo-
nopolizmas atves prie skaudžių 
pasekmių. Sutartis su ja nega-
rantuoja, kad laivybos kompa-
nijos išvengs bankrotų – grei-

čiau atvirkščiai“, – daro išvadą 
M.Voitenko. 

P.Bekėža pastebėjo, kad mo-
nopolistinėmis tampa ir laivybos 
kompanijos. Kaip jos apgintų jū-
rininkus, jei neturėtų atsvaros?    

Kodėl per krizę taip sustiprėjo 
ITF vaidmuo? M.Voitenko mano, 
jog lėmė didžiulis kiekis neigia-
mos informacijos. Pranešimų apie 
skęstančius laivus, savininkų pa-
mirštas įgulas buvo tiek daug, jog 
atrodė, kad kiekvienas, kuris „eina 
į jūrą“, būtinai užstrigs laive kita-
me pasaulio krašte be maisto, pi-
nigų ir vilties sugrįžti namo. 

Profsąjungos išnaudojo tą situ-
aciją. Pagal principą „juoda-bal-
ta“ visuomenės akyse formuo-
jamas neigiamas laivų savininkų 
veiklos įvaizdis. Nors realūs kri-
zės pasekmių mastai nėra tokie 
jau baisūs. ITF bazėse visame pa-
saulyje pernai įrašyti 48 savinin-
kų pamiršti laivai. Pasaulyje yra 
17137 sausakrūviai laivai, apie 
septynis tūkstančius tanklaivių, 
maždaug tiek pat konteinervežių, 
po kelis tūkstančius specializuotų 
jūrinių keltų, kruizinių laivų, ref-
rižeratorių, autovežių. 

Sąmoningas išpuolis
Kitas aspektas, kad krizės sąly-
gomis daug laivų neplaukiojo. Jie 
stovėjo išmetę inkarus įvairiuose 
uostuose. Vien Singapūro uos-
to išoriniame reide stovėjo keli 
šimtai laivų. Tačiau tų laivų ap-
rūpinimas vyko ir jų įgulos nebu-
vo pamestos. 

Pamestuose laivuose buvo iki 
500 jūrininkų. Ar tai dideli skai-
čiai, palyginti su tuo, kad planeto-
je yra apie 2 milijonai jūrininkų? 

Lietuvos jūrininkų sąjungos 
pirmininkas P.Bekėža mano, kad 
M.Voitenko sąmoningai pasisako 
prieš ITF, nes tokios pozicijos lai-
kosi daug Rusijos laivų savininkų. 
Netgi buvo atvejis, kai vieno Rusi-
jos laivų savininko samdyti vaiki-
nai Kopenhagos uoste sumušė ITF 
inspektorių. Išpuolių prieš jūri-
ninkų gynėjus yra buvę ir kitose, 
ypač trečiojo pasaulio, šalyse. 

„Civilizuotuose kraštuose, pa-
vyzdžiui, Norvegijoje, laivų sa-
vininkai netgi reikalauja, kad jū-
rininkai iš Lietuvos, kuriuos jie 
priima dirbti, būtų mūsų sąjun-
gos nariai. Padoriems laivų savi-
ninkams yra lengviau dirbti, kai 
su jūrininkais sudarytos kolek-
tyvinės sutartys, jiems užtikrin-
tos garantuotos socialinės sąly-
gos“, – pastebėjo P.Bekėža.

Monopolija:  � ITF stengiasi, kad kiekvienas jūrininkas, nori to ar ne, būtų jos narys.    ShipPhoto.co.uk nuotr. 

Atlyginimus ITF nu-
stato ne vienpusiš-
kai, o tardamasi su 
laivų savininkais.

Petras Bekėža:
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Rusijos Vyriausybė 
leido jos teritoriniuose 
vandenyse nuo sausio 
15 d. dirbti Norvegijos 
daugiafunkciniam laivui 
„Geosund“. Pradėtas pa-
sirengimas kloti „Nord 
Stream“ vamzdyną. 
Oficiali statybos pradžia 
numatoma balandį.

Vamzdynas 
Baltijoje

Formuojama teritorija 2 
mln. t pajėgumo termi-
nalą Rygoje statysiančiai 
Rusijos trąšų gamintojai 
„Uralchim“. Rygos uosto 
administracija nutraukė 
sutartis su keliais par-
tneriais. Jie žada bylinė-
tis. Įvardyta 20 įtartinų 
uosto nuomininkų. 

Anglai sukūrė kovos prieš 
piratus patranką. Įrengi-
niai po 15 kg tvirtinami 
prie laivo borto. Į juos žar-
na iš laivo gaisro gesinimo 
sistemos paduodamas 
vanduo. Per bandymus 
kariai, veikdami kaip pira-
tai, nesugebėjo „užgrobti“ 
laivo.

išskirtinės 
sąlygos

Vandens 
patrankos

Mozeso  Rodžerso „Savana“ į jū-
reivystės istoriją įėjo kaip pir-
masis garlaivis, kuris perplaukė 
Atlanto vandenyną. Kelionė įkvė-
pė JAV nacionalinės jūrų dienos 
minėjimą.

Prieš 190 m. Niujorke pastatytas 
30,5 metro ilgio tristiebis burlai-
vis turėjo tapti paprasčiausiu pa-
ketbotu – pašto siuntas gabenan-
čiu laivu. 

M.Rodžersas įkalbėjo Savanoje 
(Džordžijos valstija) veikusią tur-
tingą laivininkystės kompaniją 
nusipirkti burlaivį ir jame sumon-
tuoti garo mašiną, sukančią men-
tračius. Už 50 tūkst. dolerių laivą 
nusipirkusi „Savannah Steam Ship 
Company“ pavadino jį savo miesto 
garbei – „Savana“ („Savannah“).

Egidijus Bacevičius 

Baltijoje – retas svečias
Žinių apie vilkešerius Baltijo-
je gauta ir anksčiau. Bet tai pir-
mas jos sugavimo atvejis prie-
krantėje. 

2003–2008 m. pietryčių Bal-
tijoje sugautos ir aprašytos trys 
žuvys. 1961 ir 1989 m. vilkešeriai 
sugauti Botnijos įlankos prieti-
nėje dalyje prie Suomijos. Jų ilgis 
siekė nuo 45 iki 61 cm. 

Šventosios žvejo Ričardo Griši-
no ties Šventąja menkiniais tin-
klais sugautas vilkešeris patinas 
buvo 51 cm ilgio ir svėrė 1,8 kg. 
Jo žarnyne rasta smėlinių kreve-
čių liekanų, parazitinių apvaliųjų 
kirmėlių. Pernai vasarą vieno vil-
kešerio liekanos rastos Kopgalyje 
prie molo.  

Kas tas 
vilkešeris?
Pernai Lietuvos priekrantės žuvų 
sąrašas praplėstas trimis naujais žuvų 
rūšių įrašais. Įdomiausia žuvis – lapkritį 
ties Šventąja sugautas vilkešeris.  

Vilkešeriai pagal dydį prilygsta 
sterkams, bet pagal išorės požy-
mius tai dideli jūriniai ešeriai. Jų 
ilgis siekia 45–74 cm, retais atve-
jais iki metro, svoris iki 15 kg. 

Vilkešeriai sugaunami rytinė-
je Atlanto vandenyno dalyje, pa-
lei Europos pakraštį ties Norve-

gija, Islandija, Britų salomis iki 
Senegalo, Kanarų salų. Jų ban-
dos plaukioja Viduržemio ir Juo-
dojoje jūrose. Žuvys laikosi prie 
didesnių kyšulių, pavienių uolų, 

taip pat sekliose pakrantėse. Pa-
vasarį ir vasarą jos būriais traukia 
į priekrantes, rudenį – į gilumas. 
Žuvys ištveria ir gėlą vandenį.

Elgsenos ir mitybos ypatumai
Vilkešeriai laikosi dideliuose bū-
riuose iki kelių tūkstančių žu-
vų. Jų elgsenos tyrėjai pastebė-
jo „švysčiojimo“ efektą. Žuvys 
strimgalviais veržiasi į priekį, 
metasi į šoną ir tarsi trinasi į du-

gną sukurdamos „šonų švysčioji-
mo“ efektą. Yra du šios elgsenos 
aiškinimai. Trindamosi į dugną 
žuvys išjudina maistinius vėžiu-
kus, kartu taip pat apsivalo nuo 
odos parazitų. 

Vilkešeriai maitinasi prieblan-
doje, turi kelias maisto paieškos ir 
aukos sugavimo taktikas. Nuož-
mūs grobuonys padugne priar-
tėja prie aukos, netikėtai puola ar 
griebia iš dumblo. 

Jaunos žuvys minta vėžiagy-
viais, daugiašerėmis kirmėlė-
mis, galvakojais minkštakūniais, 
rečiau mažomis žuvytėmis. Pa-
augusių vilkešerių maistas įvai-
rios žuvys – sardinės, strimelės, 
brėtlingiai, tobiai ir kitos. 

Lytinę brandą vilkešeriai pa-
siekia 4–6 metų. Nerštas vyksta 
nuo vasario iki birželio toliau nuo 
kranto. Neršianti patelė subran-
dina iki pusės milijono maždaug 
vieną kilogramą ikrų. Išneršus po 
4–9 dienų iš ikrų išsilaisvinusias 
lervas srovės nuneša į pakrantes, 
kur žuvys auga 4–5 metus. 

Riboja žvejybą
Didieji jūriniai ešeriai yra mėgs-
tama pramoginės žūklės žuvis 
Didžiosios Britanijos salose. Pa-
kibusios ant kabliuko jos arčiai 
priešinasi suteikdamos spiningau-
tojams daug jaudinančių akimirkų. 
Už patirtą malonumą jas žvejojant 
mokamos didelės sumos. 

Vilkešeriai auga lėtai. Inten-
syviau žvejojant jų būrius greitai 
gali išretėti. Italijoje ir Ispanijo-
je vilkešeriai veisiami atvirose jū-
ros fermose. 

Jungtinėje Karalystėje imta-
si priemonių apsaugai juos nuo 
meškeriotojų. Airijoje jūrešerių 
žvejyba griežtai reglamentuota. 
Galima žvejoti tik keliose numaty-
tose vietose. Vienos žvejybos me-
tu per parą leidžiama sugauti ne 
daugiau kaip dvi žuvis. Jos negali 
būti trumpesnės nei 40 cm.  Kas-
met nuo gegužės 15 iki  birželio 15 
d. galioja griežtas jūros ešerių gau-
dymo draudimo laikotarpis. 

Laimikis:  � Šiaurės jūros vilkešerius su spiningu mėgsta gaudyti pra-
moginės žūklės žvejai.

Vilkešeriai pa-
gal dydį prilygsta 
sterkams. 

Nepasiteisino:  � pirmasis Atlan-
tą įveikęs burlaivis su garo ma-
šina sudomino tik žioplius.

Garlaivis – JAV jūreivystės simbolis
Venantas Butkus Daugiau kaip mėnesį Savanos 

miesto laikraščiuose buvo rekla-
muojamas būsimasis „Savanos“ 
reisas per Atlantą į Liverpulį. 
Nei keleiviai, nei krovinių siun-
tėjai tuo nesusigundė. Jie  bijo-
jo, kad garo katilas gali sprogti – 
niekas nenorėjo rizikuoti gyvybe 
ar kroviniu. Laukiant drąsuolių, 
net keletą kartų buvo nukeliama 
išplaukimo data. Pagaliau 1819 m. 
gegužės 22 d. 5 valandą ryto ka-
pitonas M. Rodžersas įsakė atsi-
rišti nuo krantinės ir tuščia kaip 
skambalas 320 tonų talpos „Sa-
vana“ paliko uostą.

Kelionė per Atlantą užtruko 27 
su puse dienos. Per tą laiką tik 
apie 85 valandas, daugiausia pa-
krančių zonoje, buvo plaukiama 
su garo varikliu. Liverpulyje gar-
laiviai tebebuvo naujiena. „Sa-
vaną“ pasitiko minios žioplių. 

M.Rodžersas tikėjosi Anglijoje 
pelningai parduoti daug kuro ry-
jantį garlaivį. Pirkėjų neatsirado. 

Nusivylęs anglais, M.Rodžersas 
nutarė išbandyti laimę Rusijo-
je. Nuleidus inkarą Nevos upė-
je, vėl plūdo minios pasižiūrėti į 
dūmais spjaudantį laivą. Pirki-
niu nepavyko sudominti ir rusų 
kapitalistų. Bandė kapitonas sa-
vo laivą įpiršti ir Kopenhagos bei 
Stokholmo laivininkystės ben-
drovėms, bet nieko nepešė. Teko 
it musę kandus grįžti namo. 

M.Rodžersas suprato, kad jo 
garlaivis netinka tolimom kelio-
nėm: jam reikia tiek kuro atsargų, 
kad nelieka vietos jokiam naudin-
gam kroviniui. Teko išmontuoti 
garo mašiną, pašalinti mentračius 
nuo abiejų bortų ir vėl grįžti prie 
vienintelio variklio – vėjo, pu-
čiančio į bures. „Savana“, kaip ir 

buvo planuota jį statant, pradėjo 
dirbti linijiniu laivu, gabenančiu 
krovinius tarp Savanos ir Niujor-
ko. 1821 m. lapkričio 5 d. burlaivis 
pakliuvo į audrą ir nuskendo ties 
Long Ailendo sala. Tais pačiais 
metais ir tą patį mėnesį, tik ke-
liomis dienomis vėliau, nuo gel-
tonojo drugio mirė 42 metų kapi-
tonas M.Rodžersas.

Amerikiečiai nepamiršo nei 
pirmojo Atlantą įveikusio garlai-
vio, nei jo kapitono. Kasmet ge-
gužės 22 d., kai „Savana“ pra-
dėjo kelionę per Atlantą, JAV 
švenčiama Nacionalinė jūrų die-
na (National Maritime Day). Pir-
masis amerikiečių atominis lai-
vas vadinosi „Savana“. Kapitono 
M.Rodžerso  vardas įtrauktas į 
nacionalinį sąrašą tų amerikie-
čių, kurie paliko ryškų pėdsaką 
jūreivystės istorijoje.
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HaičiosostinėjePorto
Prensepenktadienįsulaiky
tadešimtJAVbaptistų,ku
riebandėneteisėtaiišvež
tiišžemėsdrebėjimonu
niokotosvalstybės33vai
kus.Haičiovaldžiabaimina
si,kadsalojetvyrantchao
suisuaktyvėsprekiautojai
vaikais.

Palikti
likimovaliai

Gausussniegasirarktinės
orotemperatūrosvakarsu
kėlėchaosąVokietijoje.Kai
kursutrikotraukiniųeis
mas,odėlšimtųavarijųsu
sidarėautomobiliųspūstys
arnettekoišvisuždarytike
lius.Požymių,kadorosąly
gosnetrukuspagerės,nėra,
teigiameteorologai.

Paskutiniaituristai,dėl
smarkiųliūčiųįstrigęse
novėsinkųmiesteMačuPik
ču,penktadienįbuvosaugiai
evakuoti.NaujosliūtysPeru
sukėlėdardidesniuspotvy
nius,todėlturistaikeliassa
vaitesarnetmėnesiusne
galėspasiektivienolabiau
siailankomųobjektųšalyje.

transPorto
Paralyžius

turistai
išvaduoti

Mo kes čiai smau gia gy ven to jus
Ka li ning ra de ma žiau siai 7 tūkst. 
žmo nių šeš ta dienį su si rin ko į 
mi tingą. Ma ni fes tan tai užt vindė 
Ru si jos ank la vo sos tinės cent
rinę aikštę, pro tes tuo da mi prie š 
vy riau sybės eko no minę po li tiką, 
taip pat prie š nu ma tomą trans
por to mo kes čių ir butų ko mu
na li nio ūkio pa slaugų ta rifų di
di nimą.

Sri ties dūma sau sio 28 d. pri
ėmė nau jas trans por to prie mo
nių mo kes čių įsta ty mo pa tai sas, 
ku rios ir su kėlė ka li ning ra die čių 
ne pa si ten ki nimą. Vėliau sri ties 
ad mi nist ra ci ja at šaukė iš re gio
no par la men to įsta ty mo pro jektą 
dėl ta rifų di di ni mo, bet mi tin go 
or ga ni za to riai – judė ji mas „So
li da ru mas“ – nu sprendė ak ci jos 
neat šauk ti.

Ka li ning ra die čiai ne pa ten kin ti, 
kad smar kiai pa bran go trans por to 
prie mo nių re gist ra vi mo pa slau
gos ir už sie nie tiškų au to mo bi lių 
im por to mo kes čiai gy ven to jams 
ank la ve, kurį iš visų pu sių su pa 
ES ša lys – Lie tu va ir Len ki ja.

„Į šiukš lių ki birą!“
Ta čiau šūkiai mi tin ge neap si
ri bo jo eko no mi niais rei ka la vi
mais. Ma ni fes tan tai laikė pla ka
tus su už ra šais, rei ka lau jan čiais 
su grąžin ti tie sio gi nius gu ber na
to rių rin ki mus, ku riuos V.Pu ti
nas pa nai ki no 2004 m., būda mas 
pre zi den tu. Taip pat mi tin guo to
jai skan da vo šūkį „Vie ningąją Ru
siją“ – į šiukš lių ki birą!“.

Mi tin ge en tu zias tin gai kalbė jo 
ke li Mask vos li be ra laus opo zi ci
nio judė ji mo „So li da ru mas“ ly
de riai.

Vie nas jų, Bo ri sas Nem co vas, 
su si rin ku siems pa reiškė, kad Ka
li ning ra do gu ber na to rius Geor gi
jus Boo sas, ku riuo ne pa ten kin ti 
ka li ning ra die čiai, nie kuo ne ge
res nis už V.Pu tiną.

„Ka li ning ra de pro tin gi žmonės 
gy ve na, – sakė jis. – Jie su pra to: 
koks po pas, to kia ir pa ra pi ja. Koks 
Boo sas, toks ir Pu ti nas! Ir čia ne
tu ri būti iliu zijų. Ir kai jūs sa ko

te: vy riau sybė tu ri at si sta ty din ti 
ir Pu ti nas tu ri at si sta ty din ti – jūs 
tei sin gai sa ko te.“

Dau gu ma re gionų gu ber na to
rių yra „Vie nin go sios Ru si jos“ 
na riai, bet G.Boo sas bu vo jos na
rys dar iki ta da, kai ta po gu ber
na to riu mi.

Opo zi ci ja su si vie ni jo
Mi tingą or ga ni za vo ne įpras tai 
pla ti po li ti nių jėgų koa li ci ja –  
ir ko mu nis tai, ir na cio na lis tinė 
Ru si jos li be ralų de mok ratų par
ti ja, ku riems at sto vau ja ma ša lies 
par la men te ir jie pa sta rai siais 
me tais la bai at sar giai kri ti ka vo 
Krem lių, ir įvai rios su skal dy
tos li be ra lios opo zi ci jos grupės, 
tarp jų judė ji mas „So li da ru
mas“, taip pat ve te ranų or ga ni
za ci jos bei re gio no vi suo me ni
niai judė ji mai.

„Fe de ra linė ir re gio ninė vald žia  
tau tai taip įgri so, kad įvy ko ne
įma no mas da ly kas. Vi si su si vie
ni jo! Ir tai tik pra džia įvy kių, ku rie 
nu si ris per visą Ru siją, – kalbė
jo B.Nem co vas. – Kodėl žmonės 
at ėjo į mi tingą? Nes mo kes čiai už 
ko mu na li nes pa slau gas pa bran
go 25–30 pro c., la bai di de lis ne
dar bas. Nes čia, Eu ro pos cent re, 
gy ve nan tys žmonės at si dūrė už 
„ge le žinės už dan gos“. Žmonėms 
la bai sun ku iš va žiuo ti, jie ne tu ri 
Šen ge no vizų. Gau ti il ga laikę vi
zą la bai sun ku.“

Ma sinės ma ni fes ta ci jos – re tas 
reiš ki nys Ru si jo je pa sta rai siais 
me tais. Tai lėmė ir da bar ti nio Ru
si jos prem je ro Vla di mi ro Pu ti no 
po pu lia ru mas, ir griež ti vald žios 
veiks mai. Pa vyzd žiui, Mask vo je 
me ri ja re gu lia riai at si sa ko iš duo
ti lei di mus opo zi ci jai reng ti de
monst ra ci jas.

Nep ra mu ša ma vald žios sie na
Ak ci ja Ka li ning ra de bu vo ne
įpras ta dar ir tuo, kad vald žia 
ne trukdė ją su reng ti. O Mask
vos sa vi val dybė to kių „klaidų“ 
ne da ro. Mies to vald žia pa žadė
jo už kirs ti ke lią opo zi ci jos ak
ty vistų ir žmo gaus tei sių gynė
jų mi tin gui, ku ris turė jo įvyk ti 
va kar. Pla nuo tos ak ci jos tiks las 
bu vo ap gin ti ša lies kons ti tu ci jos 
31ą straipsnį, ku ris ga ran tuo ja 
su si rin kimų laisvę.

Vie nas opo zi ci nio su si vie ni ji mo 
„Ki to kia Ru si ja“ ly de rių Eduar das 
Li mo no vas, Mask vos Hel sin kio 
grupės va dovė Liud mi la Alek se
je va ir opo zi ci nio „Kai rio jo fron
to“ at sto vas Kons tan ti nas Ko sia
ki nas sau sio 18 d. pa teikė pa raišką 
Mask vos me ri jai ir pa prašė lei di
mo sau sio 31 d. Trium fo aikštė
je su reng ti mi tingą kons ti tu ci
jai gin ti.

Mask vos vald žia ne su teikė lei
di mo ir pa reiškė, kad Trium fo 
aikštė užim ta, nes ten vyks ak ci
ja „Žie mos pra mo gos“. Opo zi cio
nie riams ir tei sių gynė jams bu vo 
pa si ūly ta su si rink ti ato kesnė se 
vie to se: Bo lot na jos aikštė je ar ba 
Ta ra so Šev čen kos kran tinė je.

E.Li mo no vas, L.Alek se je va ir 
K.Ko sia ki nas mėgi na or ga ni zuo
ti mi tingą kons ti tu ci jai gin ti kiek
vieną mėnesį, ku ris tu ri 31 dieną. 
Jiems kas kart at si sa ko ma iš duo ti 
lei dimą. Ak ty vistų mėgi ni mai su
reng ti mi tingą bai gia si tuo, kad prie 
pa mink lo Vladimirui Ma ja kovs kiui 
at siun čia ma ke li šim tai mi li ci ninkų, 
ir vyks ta ma si niai su lai ky mai.

BNS, BBC, ne wsru.com inf.

Ru si jos pre zi den tas Dmit ri jus 
Med ve de vas ir prem je ras Vla
di mi ras Pu ti nas su ki tais po li ti
niais ly de riais pra ėjusį penk ta
dienį Krem liu je dis ku ta vo apie 
de mok ra ti jos būklę jų ša ly je. Po
li ti nio tan de mo nuo monės ne tikė
tai iš sis kyrė.

D.Med ve de vas su ti ko su opo zi ci
jos ly de riais, kad dėl stip rios vie
nos par ti jos (pro krem liš kos „Vie
nin go sios Ru si jos“ – red. pa st.) 
įta kos Ru si jos re gio nuo se vald žia 
neats to vau ja vi siems vi suo menės 
sluoks niams, o kar tais ne tgi yra ne
veiks ni. Pa sak pre zi den to, tai rim ta 
kliū tis eko no mi nei pa žan gai.

Toks D.Med ve de vo pa reiš ki
mas nu ste bi no eks per tus. Anot 
jų, Ru si jos vald žia pra dėjo su vok
ti, kad naf tos ir dujų „auk so am
žius“ baigė si ir kad mil ži niš kos 
pa ja mos, ku rios anks čiau lei do 
užg lais ty ti so cia li nes pro ble mas, 
at si nau jins dar ne grei tai. Todėl 
D.Med ve de vas ša lies mo der ni za
ciją va di na vie nu svar biau sių sa vo 
pre zi den ta vi mo tikslų.

„Vald žia su pran ta, kad iš lai ky ti 
so cia linį sta bi lumą ir pel ny ti vi
suo menės pa si tikė jimą pa dės tik 
po li tinės re for mos, – sakė Mask
vos aukš tes nio sios eko no mi kos 
mo kyk los po li to logė Va le ri ja Ka
sa ma ra. – Žmonės pra ran da tikė
jimą sąži nin gais rin ki mais ir ne
no ri juo se da ly vau ti. Vald žia bi jo 
des ta bi li za ci jos, todėl no ri pa ro
dy ti, kad kaž kas yra da ro ma.“

Nuo to lai ko, kai prie š de šimt 
metų V.Pu ti nas at ėjo į Krem
lių, Ru si jos po li tinė sis te ma su
siaurė jo, užd raus tos kai ku rios 
po li tinės par ti jos, at šauk ti gu
ber na to rių rin ki mai, pa nai kin
ta ga li mybė ne prik lau so miems 
kan di da tams da ly vau ti rin ki
muo se, o įta kin gi te le vi zi jos ka
na lai at si dūrė vald žios ran ko se.

Per su si ti kimą Krem liu je sau
sio 22 d. V.Pu ti nas gynė sa vo pa
li kimą tvir tin da mas, kad vi sos 
šios prie monės bu vo būti nos so
cia li niam sta bi lu mui iš lai ky ti.

„Nuo lat tu ri me gal vo ti, kaip 
to bu lin ti mūsų po li tinę sis temą, 
bet veik ti rei kia itin at sar giai, – 
sakė prem je ras. – Ne ga li me leis
ti, kad mūsų po li tinė kultū ra vys
tytų si pa gal Uk rai nos sce na rijų.“

Mask vos Kar ne gio cent ro ana
li ti kas Ni ko la jus Pet ro vas tei gia, 
kad Ru si jos po li tinį elitą, ypač 
V.Pu tiną, la bai bau gi na Uk rai nos 
pa vyz dys. „Krem lius iš nau do ja 
po li tinį chaosą Uk rai no je ban dy
da mas įro dy ti, kad val do mos de
mok ra ti jos sis te ma yra ge resnė“, –  
ti ki no eks per tas.

Le va dos cent ro gruodį at lik tos 
ap klau sos duo me ni mis, 57 pro c. 
Ru si jos gy ven tojų ma no, kad jų 
vals tybė tu ri būti de mok ra tiš ka, 
bet tik 9 pro c. pa sta rai siais me
tais įžvelgė de mok ra ti jos plėtros 
ženklų. O 23 pro c. res pon dentų 
pa reiškė, kad de mok ra tinė sis te
ma Ru si jai ne tin ka.

„The Chris tian Scien ce Mo ni tor“ inf.

Ka li ning ra do gy ven tojų kant rybė trūko

Vie nybė: � mitingasKaliningradesuvienijoRusijosopozicinesjėgas.  „Scanpix“nuotr.

Rusijos valdžia sėkmingai tildo opoziciją 
Maskvoje, tačiau Kaliningrado srities 
Kremliaus ranka nepasiekė. Čia garsiai  
skambėjo raginimai pašalinti premjerą  
Vladimirą Putiną.

V.Putino koš ma ras

Vi si su si vie ni jo!  
Ir tai tik pra džia 
įvy kių, ku rie nu si
ris per visą Ru siją. 
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Čes lo vas Ka var za
c.kavarza@kl.lt

Klai pė dos „Že mai ti jos dra gū
no“ ran ki nin kai iš ko vo jo svar
bius taš kus, re zul ta tu 26:24 įvei
kę „Vil niaus“ ko man dą var žo vo 
aikš te lė je.

„Sa lė je var gu ar bu vo 10 laips
nių ši lu mos, ta čiau nu ta rė me pa
sielg ti gar bin gai – žais ti. 

Vy rai, lai mė ję svar bias var žy
bas, pa ro dė, kad yra va lin gi“, – 
Klai pė dos „Že mai ti jos dra gū no“ 
ran ki nin kų vy riau sia sis tre ne ris 
Ar tū ras Juš kė nas, už mir šęs šal
tas va lan das sos ti nė je, džiau gė si 
auk lė ti nių per ga le.

Nega na to, dėl anks ty vo rung
ty nių lai ko dau ge lis klai pė die čių 

kė lė si neiš si mie go ję – 6 va lan dą.
Ta čiau uos ta mies čio ran ki nin
kai ne bur bė jo, o nuo su si ti ki mo 
pra džios paė mė ini cia ty vą į sa
vo ran kas.

Kai ant rą jį kė li nį klai pė die čių 
per sva ra išau go iki 6 įvar čių skir
tu mo, tik riau siai nė vie nas iš sa
lė je bu vu sių jų ne jau tė, jog var žy
bos tu rės karš tą pa bai gą.

Palankių pro gų neiš nau do ję 
„dra gū nai“, li kus žais ti tris mi
nu tes, lei do šei mi nin kams iš ly
gin ti re zul ta tą 23:23.

Ta čiau klai pė die čiai ra do jė gų 
dar kar tą pa bėg ti į prie kį ir švęs
ti per ga lę.

„Nuos ta biai su žai dė praė ju siais 
me tais „Vil niaus“ gre tas gy nęs, o 
šį met mū sų var tus sau gan tis var
ti nin kas Ro lan das Uos lys, at rė

męs net pen kis 7 met rų bau di
nius iš aš tuo nių. Nega na to, jis 
dar daug kar tų gel bė jo ko man
dą nuo šim tap ro cen ti nių vil nie
čių pro gų. Kaip rei kia gin tis, vėl 
drau gams pa vyz džiu bu vo ka pi
to nas Re mi gi jus Vai če kaus kas, – 
A.Juš kė nas iš sky ręs du gy ny bos 
„šu lus“, ne gai lė jo kri ti kos puo lė
jams. – Jau čia si bu vu si per trau ka. 
Žai dė jai yra pra ra dę spor ti nę for
mą, ku rią bu vo pa sie kę prieš Ka
lė das, to dėl jie daug kar tų ne bu vo 
taik lūs, mes da mi iš pa lan kių po
zi ci jų“.

Čem pio na te pir mau ja Kau no 
„Lū šies“ ko man da, po 12 rung
ty nių tu rin ti 23 taš kus. Klai pė
die čiai ir Kau no „Gra ni toGa
josKa rio“ ran ki nin kai tu ri po 
20 tšk.

„Dra gū nų“ sėk mė le di nė je sa lė je

Pa žan ga: �� „Že�mai�ti�jos�dra�gū�no“�ran�ki�nin�kai�(tam�si�ap�ran�ga)�per�ga
les�ski�na�ge�rai�gin�da�mie�si.�� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Klai�pė�dos�„Nep�tū�no“�krep
ši�nin�kams�ne�sėk�min�gai�
su�si�klos�tė�pir�mo�sios�Bal
ti�jos�krep�ši�nio�ly�gos�Iš�šū
kio�tau�rės�tur�ny�ro�ket�virt
fi�na�lio�rung�ty�nės�na�mie�
su�Vil�niaus�„Per�lu“.�Sos�ti
nės�eki�pa�bu�vo�pa�jė�ges�nė�
69:58�(21:10,�16:20,�21:16,�
11:12).�

Pirmosios–
Pralaimėtos

Na�cio�na�li�nės�krep�ši�nio�ly�gos�
čem�pio�na�to�ly�de�rė�Klai�pė�dos�
„Naf�taUniLai�vi�tė“�po�pen
kių�per�ga�lių�paei�liui�pa�ty�rė�
ne�sėk�mę.�Šeš�ta�die�nį�iš�vy�ko�je�
68:77�pra�lai�mė�jo�„Ma�žei�kių“�
eki�pai.�Iš�va�ka�rė�se�D.Mi�liū
no�auk�lė�ti�niai�na�mie�nu�ga�lė�jo�
Kau�no�„Žal�gi�rioSa�bo�nio�mo
kyk�los“�krep�ši�nin�kus�95:80.

Klai�pė�dos�sa�lės�fut�bo�lo�1o
sios�ly�gos�čem�pio�na�te�su
žais�tos�dve�jos�rung�ty�nės.�
„Kruo�pa“�pa�lau�žė�„El�do�ra
do“�pen�ke�tu�ką�7:4,�o�„Klark
so�nasPli�kiai“�8:6�įveikė�„Bal
tus“.�Li�kus�iki�pir�mo�jo�eta�po�
pa�bai�gos�vie�nam�tu�rui,�pir
me�ny�bė�se�pir�mau�ja�„Nau�ti
cos“�ir�„Kruo�pos“�ko�man�dos.

„Nafta-UNi-laivitė“
sUklUPo

lyderės–dvi
komaNdos
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Sveikata ir grožiS

NekilNojamaSiS 
turtaS

PoilSiS, kelioNėS

Nukelta į 16 p.

Navicko konsultacinės poliklinikos filialas 
(Dragūnų g. 1). Nemokamos šeimos gydy-
tojo paslaugos. Kviečiame prisiregistruoti. 
Nemokamos ambulatorinės reabilitacijos 
procedūros (esant siuntimui). Dirba gydy-
tojai specialistai: akušeris-ginekologas, 
kardiologas, neurologas, endokrinologas, 
vidaus ligų gydytojas, urologas, traumato-
logas, pulmonologas, psichologas-psicho-
terapeutas. Siūlome įvairius gydomuosius 
masažus (suaugusiesiems, vaikams, besi-
laukiančioms mamytėms), įvairias fiziote-
rapines procedūras, stiprinančias ir kore-
guojančias mankštas. Kalanetika, joga. 
Atliekame kosmetologines veido ir kūno 
puoselėjimo procedūras. Adresas Dragūnų 
g. 1, Klaipėda, tel. 416 390, 416 391, e. paš-
tas dragunai@navickopoliklinika.lt.

 525999

Regos problemas patikėkite akių ligų profe-
sionalams: ankstyva akių ligų diagnostika 
modernia oftalmologine įranga. Ypatingas 
dėmesys vaikų akių sveikatai ir gydymui. 
Profilaktinis regėjimo patikrinimas vairuo-
tojams, dirbantiesiems kompiuteriu. Regos 
pokyčių sekimas būsimoms mamoms. Tiks-
li ir greita sudėtingų receptinių akinių ga-
myba, kompiuterinė įranga. Registruotis 
Herkaus Manto g. 6, tel. (8 46) 400 104, 
+370 685 55 604.

 528869

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.

 524839

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.

 518958

Stuburo nechirurginių korekcijų procedūrų 
kompleksas. Autogravitacinis treniruoklis 
„Grevislader“. Viso organizmo būklės ir 
stuburo būklės ekspres diagnostika („Me-
diskrin“). Individuali haloinhaliacija. Spe-
cialūs maisto papildai. Šimtai tūkstančių 
žmonių visame pasaulyje „Transfer fakto-
riaus“ dėka jau atstatė savo imunitetą ir 
atsikratė chroninių susirgimų. Nėra abejo-
nių, kad kiekvienas žmogus, pradėjęs nau-
doti „Transfer faktorių“, būtinai pasiekia 
rezultatų.Tel. (8 46) 345 917. Sukilėlių g. 
20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Lic. Nr. 2682, 
www.ambulatorija.com.

 529873

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.

 524619

Visą vasario mėnesį optikose VIZIJA vyks-
ta ypatinga akcija! Reikia iš skaičiaus 100 
minusuoti savo amžių ir gausite nuolai-
dos procentą naujiems akinių rėmeliams. 
Pvz., Jums 25 metai, tai atlikę veiksmą 
100-25=75 gaunate 75% nuolaidą. Atvy-
kusiems su gauta informacija iš Klaipė-
dos dienraščio, kvalifikuoti gydytojai of-
talmologai perkantiems akinius regėjimą 
patikrins NEMOKAMAI. Optikoje „Vizija“ 
(Taikos pr. 101) atliekami lavinamieji akių 
pratimai. Mus rasite: Klaipėdoje, Herkaus 
Manto g. 4, Taikos pr. 101, Vingio g. 16, tel. 
(8 46) 310 140.

 528052

Akių ligų gyd. V.Petkienė konsultuoja kū-
dikius, vaikus ir suaugusiuosius Baltijos 
pr. 115. Šalia esančioje optikoje ir jos fili-
ale („Vyturio“ PC, Laukininkų g. 19) siūlo-
me didelį kontaktinių lęšių pasirinkimą, 
greitą ir kokybišką akinių gamybą, iki 90 
prc. nuolaidas rėmeliams. Tel. (8 46) 230 
200, 8 615 18 999, 8 648 52 675, www.
virjana.lt.

 522709

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.

 513368

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.

 525565

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). Dir-
ba gydytojai J.Sadauskienė, V.Sadauskas, 
G.Riaubienė. Nuolatiniams pacientams 
konsultacija nemokamai. Laukininkų g. 
9, tel. (8 46) 325 280, www.densana.
lietuvoje.net.

 525684

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

 526325

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

 528281

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

 514579

UAB „Dzovana“ organizuoja masažo kursus. 
Gydytojai gydo stuburą, sąnarius, nervų sis-
temą, antsvorį. Atliekami gydomieji masa-
žai. Tel. 8 602 71 559, 8 689 23 502.

 526182

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.

 526609

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

 523570

Ar norite profesijos visam gyvenimui? Bal-
tijos Taro akademija moko profesionalaus 
būrimo Taro kortomis. Žiemos nuolaidos. 
Išduodamas tarptautinis sertifikatas. Pade-
dame įsidarbinti. Tel. 8 600 79 086.

 527475

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.

 529491

vairuotojų kursai

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

 529945

keičia

Naujos statybos namą Šernuose į automobilį 
arba butą Klaipėdoje. Tel. 8 600 24 107.

 526529

Nuoma

„Traukos centre“ (Paryžiaus Komunos g. 25) 
išnuomojame įvairių plotų patalpas biurams. 
Tel. 8 686 58 737, www.autotrekas.lt.

 526869

Patraukliomis sąlygomis nuomojamos 
biurų, prekybos bei sandėliavimo patal-
pos (sandėliai nuo 200 iki 1000 kv. m). 
Patogus privažiavimas, nemokama sto-
vėjimo aikštelė. Tel. 8 682 12 329. 

528701

Svečių namuose paromis išnuomojami kam-
bariai su visais patogumais (uždaras kiemas). 
Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202.

 516256

2 kambarių, 58 kv. m įrengtą butą Gandrališkėse. 
7/4 a. su vieta automobiliui. Tel.8 608 79 192.

 528945

Atsakinga, dirbanti pora išsinuomotų 1-2 kam-
barių butą ilgam laikui. Tel. 8 601 86 064.

 528974

BALTIC REST IĮ išnuomoja šiuolaikiškus 
butus valandai, parai ir ilgesniam laikui. 
Apgyvendiname įmonių darbuotojus. Iš-
rašome PVM sąskaitas. Tel. 8 616 34 910, 
www.rest.lt.

 529572

Dirbanti pora be vaikų ieško nuomai 1-2 
kambarių buto ilgam laikui. Siūlyti varian-
tus. Tel. 8 606 72 619.

 528859

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

 528916

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

 529078

Ilgesniam laikui išnuomoju 12 kv. m kam-
barį bendrabučio bloke Debreceno g., su 
baldais. Tel. 8 616 15 348.

 527439

Ilgesniam laikui išnuomoju 18 kv. m tvarkingą 
kambarį bendrabutyje Debreceno g. (plasti-
kinis langas, baldai, 120 Lt + komunaliniai). 
Tel. 8 601 13 748, 8 613 60 631.

 528205

Išnuomočiau žmogui jaukų 1 kambario 
bendrabučio butą su baldais Minijos g. 
129, kaina sutartinė. Skambinti ryte arba 
vakare. Tel. 8 630 75 351.

 527342

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

 529079

Išnuomojamas 2 kambarių butas Vyturio 
g. (5/2 a., pageidautina dirbančiai šeimai, 
300 Lt). Tel. 8 687 58 480.

 529210

 

DenSana  
ODONTOLOGIJOS KLINIKA 

 

Gyd.G.Ramanauskienës
Groþio ir sveikatingumo klinika

Klaipėdos ortodontijos centre teikiamos 
visos dantų gydymo paslaugos: dantų 
plombavimas ir šalinimas, kanalų gydymas, 
burnos ertmės higiena, dantų jautrumo 
mažinimas. Mielai laukiami ir vaikučiai! 
Protezuojami dantys suaugusiems įvairių 
rūšių išimamais ir neišimamais protezais: 
metalo ir bemetale keramika, dantų įklo-
tais ir užklotais, plokšteliniais ir lanko at-
raminiais protezais. Iki vasario 28 d. taiko-
mos ypatingos nuolaidos dantų balinimui! 
Taikos pr. 12, Klaipėda. Tel. 846 210095,  
8 655 26661.  www.breketai.lt

 523851

Naujoji Uosto g. 12A, Klaipėda, www.lor-
na.lt. Akių ligų diagnostika ir gydymas, 
urologas-seksopatologas, dermatovene-
rologai, ginekologai, bendrosios praktikos 
gydytojai, endokrinologai, echoskopija, 
neurologai, LOR, vaikų pulmonologas-
alergologas, odontotologai, chirurgai, 
traumatologai-ortopedai. Kosmetologija.
Tel. 8 46 310 797, 8 618 09 304. NAUJOS 
PASLAUGOS: fizinė medicina ir reabilitaci-
ja, hidromasažinė kapsulė, POWER PLATE 
(vibracinė platforma), vertikali vonia, lim-
fodrenažinė terapija, akupunktūra. Tel.  
8 614 29 283. 

528773

Gyd. Marija Kukanova. Atlėpusių ausų 
korekcija, spenelių plastika, auskarų dū-
rio vietos korekcija. Veido, kaktos ir kaklo 
odos patempimas. Viršutinių ir apatinių vo-
kų plastika, „maišelių“ ir odos pertekliaus 
pašalinimas. Nosies galiuko, sparnelių ir 
nugarėlės korekcija (susiaurinimas, sutrum-
pinimas, „kuprelės“ panaikinimas). Ran-
dų korekcija – panaikinimas, „šlifavimas“. 
Veido ir kūno odos atnaujinimas. Raukšlių 
korekcija audinių užpildais. Padidinto pra-
kaitavimo gydymas. Tel. (8 699)  9 39 46, 
(8 46)  39 66 96. Klaipėdos universitetinė 
ligoninė. www.plastikoschirurge.lt, www.
kukanova.lt

 529967

Veido valymas. Veido masažas, kaukės. Pro-
cedūros AHA rūgštimi, (spuogų gydymas, 
pigmentacija, drėkinimas, stangrinimas). 
Depiliacija, auskarų vėrimas, makiažas, an-
takių ir blakstienų dažymas, blakstienų kli-
javimas. Veido ir kūno vakuminis masažas 
(raukšlių profilaktika, celiulitas, limfodre-
nažas). Kūno procedūros (pilingai, įvynioji-
mai ). Fototermolizė (kraujagyslės, plaukų 
šalinimas ).Papilomų, keratomų šalinimas.
Mezoterapija. Dermobrazija. Lymphobiony 
aparatas (raukšlių, kraujagyslių profilaktika).
Salonas „GROŽIO LINIJA“ (STARVAC aparatų 
centras). Herkaus Manto g. 3, Klaipėda, tel. 
8 463 14 085, mob. 8 680 54 061. Darbo 
laikas: I–V 10–19, VI – 9–17.

530034

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.

 513648

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

 524367

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
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Nukelta į 17 p.

NekilNojamasis 
turtas
Nuoma

atkelta iš 15 p.

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.

 525548

Išnuomojamas 4 kambarių butas Šiaulių g. staty-
bos organizacijai ar įmonei. Tel. 8 677 26 450.

 528956

Išnuomojamas puikiai suremontuotas 2 kam-
barių butas centre, Vytauto g. (su baldais ir 
buitine technika). Tel. 8 616 37 350.

 527876

Išnuomojamas šeimai 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika prie prekybos 
centro BIG-2. Tel. 8 654 38 920.

 529085

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

 524896

Išnuomojamas tvarkingas 3 kambarių bu-
tas su holu Varpų g. 10/8 a. (su baldais ir 
buitine technika). Tel. 8 686 48 259.

 529069

Išnuomojame patalpas pirmajame aukšte 
sveikatingumo centrui gyvenamajame rajo-
ne Klaipėdoje. Tel. 8 686 91 051.

 526213

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

523975

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

523951

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

 519558

Išnuomojami 1 kambario butai: „Eglės“ turga-
vietės rajone, pietinėje miesto dalyje, Vaidaugų 
g. Tel. 8 682 06 961, 8 680 43 298.

 527503

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

522126

Išnuomojamos patalpos 2 a. Tilžės g. (58 
kv. m - 2 patalpos) ir (120 kv. m - 4 patal-
pos). Tel. 8 698 24 040.

 525916

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

 519742

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

 529721

Išnuomoju 2 kambarių butą Miško rajone 
dirbančiai šeimai. Tel. 8 625 14 988.

 527511

Išnuomojamos biuro patalpos I.Kanto g. 
5, Klaipėda. Patalpos 1 aukšte su atskiru 
įėjimu, suremontuotos, visiškai paruoš-
tos biuro veiklai, bendr. pl. 86 kv. m. Tel. 
+370 681 40 581. 

527318

Išnuomojamos komercinės patalpos, tinkan-
čios ir baro veiklai, tel. 8 687 39 200.

 528284

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

 520544

Išnuomoju 1 kambario butą Rumpiškės g. 
(150 Lt) ir 2 kambarių butą Sausio 15-osios g. 
(200 Lt, su baldais). Tel. 8 684 27 279.

 528973

Išnuomoju 197 kv. m kotedžą Kalotėje su bal-
dais ir buitine technika. Tel. 8 640 38 910.

 528743

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

 527416

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

 524279

Išnuomoju 3 kambarių butą Danės g. Tel. 
8 652 54 304.

 527261

Išnuomoju 600 kv. m korpusinių baldų ga-
mybos cechą su visais reikalingais įrengi-
mais ir 500 kv. m sandėliavimo patalpas. 
Tel. 8 611 45 000.

 526283

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.

 517832

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą Sau-
sio 15-osios g. su kai kuriais baldais. Tel.  
8 601 57 948.

 528677

Išnuomoju tvarkingą 2 kambarių butą prie 
„Vingio“ prekybos centro (patogi vieta, 
kai kurie baldai ir buitinė technika). Tel. 
8 616 29 720.

 529528

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

 528263

Klaipėdoje, Miško rajone, išnuomoju 3 
kambarių butą (komunaliniai ir 50 Lt). Tel. 
8 647 35 251.

 527370

Nebrangiai išnuomojamas kambarys ben-
drabutyje, 3 aukšte, Taikos pr. 18. Tel.  
8 612 46 853.

 527088

Nebrangiai išnuomojamos komercinės patalpos 
Herkaus Manto g. (1 a.). Tel. 8 687 39 200.

 528277

Nebrangiai išnuomoju tvarkingą 3 kamba-
rių butą su baldais ir buitine technika (du 
įstiklinti balkonai, plastikiniai langai). Tel. 
8 612 18 567.

 529111

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.

 521342

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

 529104

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

 528255

Pigiai (veltui) išnuomoju kioską senamies-
čio turgavietės priekyje. Arba parduodu. Tel. 
8 676 42 442, 8 610 09 263.

 527779

Noriu išsinuomoti tuščią suremontuotą 1 
kambario butą. Tel. 8 616 96 897.

 526266

Pigiai išnuomoju naujos statybos 3 kamba-
rių butą Žolynų g. (gerai įrengtas, su bal-
dais ir buitine technika, yra požeminė vieta 
automobiliui). Tel. 8 679 91 722.

 527424

Parduoda

Butus: 1 kambario 5/3 a. – 82 000 Lt; sure-
montuotą 2 kambarių – 110 000 Lt; plytinį 
3 kambarių - 135 000 Lt; 4 kambarių 5/3 a. 
Debreceno g. Tel. 420 792, 8 652 22 532.

 527680

Butus: 1 kambario Kauno g. (5/4 a.), 2 kam-
barių S.Daukanto g. (4/3 a.), 3 kambarių 
Herkaus Manto g. Nebrangiai. Tel. 8 690 
08 099, www.gijoneda.lt.

 527736

Butus: 1 kambario Laukininkų g. (5/2 a., 35 
kv. m, 88 000 Lt), 2 kambarių Kretingos g. 
(5/3 a., 47 kv. m, 110 000 Lt), 4 kambarių 
Alksnynės ir Nidos g. (5/2 a., 155 000 Lt). 
Tel. 8 600 07 067, www.gijoneda.lt.

 527742

Butus: 1 kambario Žardininkų g. (5/2 a., 
33 kv. m, 100 000 Lt), 1,5 kambario Tai-
kos pr. (4 pl./4 a., 110 000 Lt). Tel. 8 656 
22 949.

 528993

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.

 525455

Butus: 2 kambarių tvarkingą Vingio g. (5/3 
a.), 3 kambarių Laukininkų g. (be remonto). 
Tel. 8 649 70 866, www.gijoneda.lt.

 527739

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.

 527421

Mechanines dirbtuves su žeme Girkaliuo-
se, 2 ha žemės sklypą prie Palangos plento. 
Tel. 8 686 74 573.

 528035

Namą senuosiuose Ginduliuose (naujos sta-
tybos, apdaila, dujos, kaina 330 000 Lt). 
Tel. 8 671 14 448, 8 686 09 570.

 526105

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

 524363

Patalpas Herkaus Manto g. Tel. 8 687 39 200.
 528296

Puikus pasiūlymas. Namą prie Klaipėdos (2 
aukštų, iš dalies įrengtas, veikiančios kvar-
talo komunikacijos, sudėtos trinkelės). Tel. 
8 698 87 345, 8 611 15 399.

 526270

Sodą su namu „Vaitelių“ sodų bendrijoje. 
Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 611 41 399.

 526579

Sodą bendrijoje „Šernai“ (6 a žemės, 2 
aukštų 60 kv. m plytinis namas, ūkinis pas-
tatas, pirtys, vietinė kanalizacija, prie miško,  
120 000 Lt). Tel. 8 607 01 515.

 529050

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

 528724

1 kambario butą Baltijos pr. visapusiškai re-
novuotame name. Tel. 8 603 82 588.

 526986

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

 522329

1 kambario butus: Naujakiemio g. 5/4 a. 
(remontas, 100 000 Lt), Poilsio g. 5/4 a.  
(83 000 Lt), Žardininkų g. 5/4 a. (90 000 Lt), 
Šilutės pl. (52 000 Lt). Tel. 8 647 33 319.

 528793

1 kambario butus: Šilutės pl. (9/5 a., 21 kv. 
m, 52 000 Lt), Pempininkuose (9/1 a., 33 kv. 
m, 89 000 Lt), Taikos pr. (12/6 a., 36 kv. m, 
88 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 216 802.

 529800

1 kambario 37 kv. m su niša butą Strėvos g. 
(mūriniame name, 2 aukšte, yra balkonas, arti 
„Nefrida“, „Norfa“). Tel. 8 653 41 066.

 529064

1 kambario 44 kv. m butą su holu Ryšininkų g., 
9/2 a., vakarų pusė, reikia kosmetinio remon-
to. NTA „Kavintenė“, tel. 8 611 41 730.

 529630

1 kambario tvarkingą butą su holu 5/2 a. 
Smiltelės g. (plastikiniai langai, medinės 
durys, 44 kv. m, kaina 120 000 Lt). NTA 
„Kavintenė“, tel. 8 640 40 634.

 527741

1,50 ha žemės sklypą prie upės, miško, plen-
to, yra visos komunikacijos, iki Palangos 36 
km, iki Klaipėdos 50 km. 1 a kaina 1000 Lt. 
Tel. 8 687 13 256, (8 448) 44 746.

 527746

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

 528734

100 kv. m namą Dituvoje (65 000 Lt), 3,65 
ha miško ir 2,75 ha žemės (žemės ūkio 
paskirties) Rietavo r., sodybą Plateliuose  
(150 000 Lt). Tel. 8 687 58 840, 8 610 76 424.

 526504

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

 528733

11 a sklypą su projektu ir statybos leidimu ir 200 
kv. m įrengtą namą. Tel. 8 683 80 788.

 527696

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

 529654

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

 528730

2 kambarių butą I.Simonaitytės g. 5/5 a. 
(115 000 Lt), 3 kambarių butus: Statybinin-
kų pr. 5/4 a. (145 000 Lt), Naujakiemio g. 
5/4 a. Tel. 8 684 34 515.

 528785

2 kambarių butus: visiškai suremontuotą Kau-
no g. 5 pl./4 a., tvarkingą Kauno g. 5 pl./3 a., 
Šiaulių g. 5/1 a. (be remonto, 115 000 Lt, pra-
dinė). NTA „Kavintenė“, tel. 8 611 41 730.

 526769

2 kambarių butus: Žolynų g. (4/2 a., 50 kv. m, 
210 000 Lt), Vingio g. (9/9 a., 49 kv. m, 117 000 
Lt), Paryžiaus Komunos g. (5/2 a., 44 kv. m,  
110 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 216 802.

 529801

2 kambarių 42 kv. m butą Rumpiškės g. 22 
(4 pl./2 a., plastikiniai langai, įstiklintas bal-
konas, šarvuotos durys, 125 000 Lt). NTA 
„Kavintenė“, tel. 8 683 77 905.

 529596

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

 529605

2 kambarių 48 kv. m butą I.Simonaitytės g. 
(5/5 a., plastikiniai langai, įstiklintas bal-
konas). Kaina 115 000 Lt. NTA „Kavintenė“, 
tel. 8 640 40 634.

 529000

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

 521614

3 kambarių butus: Kuncų g. 9/1 a. (147 000 
Lt), Kuncų g. 5/3 a., I.Simonaitytės g. 5/1 a. 
(145 000 Lt), Debreceno g. 9/1 a. (131 000 
Lt), Šilutės pl. 5/1 a. Tel. 8 647 33 319.

 528803

8-13 a sklypus Sudmantuose, su komunika-
cijomis, 3 km nuo Klaipėdos centro, geras 
privažiavimas. Tel. 8 684 46 022.

 526583

3 kambarių butus: Mogiliovo g. (9/1 a., holas, 
141 000 Lt), Debreceno g. (9/2 a., 137 000 
Lt), Kretingos g. (12/1 a., visai suremontuo-
tas, 209 000 Lt). Tel. 8 655 61 410.

 529076

3 kambarių 66 kv. m butą Sportininkų g. (3 
pl./2 a., aukštos lubos, 1956 m. statybos, 
galimybė statytis židinius). NTA „Kavinte-
nė“, tel. 8 611 41 730.

 529700

3 kambarių 82 kv. m butą centre, šiaurinėje 
pusėje (suremontuotas, su baldais, kaina 
350 000 Lt). Arba keičia į namą/kotedžą 
miesto ribose. Tel. 8 657 94 001.

 526982

3 kambarių butus: Baltijos pr. (5/1 a., 60 
kv. m, 149 000 Lt), Statybininkų pr. (5/4 
a., 63 kv. m, 144 000 Lt), Debreceno g. 
(9/2 a., 68 kv. m, 132 000 Lt). Tel. 8 672 
90 075, 216 802.

 529802

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.

 523188

7,65 ha žemės gražioje vietoje, prie Vei-
viržėnų, 35 km nuo Klaipėdos (yra 0,5 ha 
miško, tvenkinys); labai gerą 3 kambarių 
butą. Savininkas. Tel. 8 675 36 333.

 526339
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9 a sklypą Tauralaukyje, „Tauro“ bendrijoje 
(Klaipėdos miesto komunikacijos, 225 000 
Lt). Tel. 8 688 85 275.

 527056

Arba išnuomoja 315 kv. m patalpas Žar-
dės prekybos komplekse (I a. plius rūsys,  
750 000 Lt). Tel. 8 603 27 333.

 529796

Arba keičia 1,5 ir 1 kambario butus į 3 ar-
ba 4 kambarių su holu butą. Tel. 8 603  
07 009, 216 802.

 529785

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

 523308

Du kotedžus Kalotėje (po 197 kv. m, vienas 
visiškai įrengtas, kitame 2 a. nėra apdailos). 
Tel. 8 640 38 910.

 528740

Įrengtą 1 kambario butą šalia Klaipėdos su 
visais patogumais (krosninis šildymas). Pa-
togus susisiekimas. Tel. 8 675 72 053.

 528980

Kotedžo tipo patalpas Nidoje, Purvynės g., 
šalia marių. Tel. 8 600 29 498, e. paštas 
kartanovicius@gmail.com.

 526519

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

 527637

Naują visiškai įrengtą namą Kalotėje (visur 
asfaltas, uždaras kvartalas, visos komunika-
cijos ir dujos). Tel. 8 601 56 002.

 527192

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

 514951

Naujos statybos butus: 2 kambarių S.Dariaus 
ir S.Girėno g. (atskiras įėjimas, tinka komer-
cijai), išnuomoju arba keičiu į mažesnį ir 2 
kambarių Žolynų g. Tel. 8 685 85 737.

 527061

Naujos statybos 2 kambarių butus: sena-
miestyje (248 000 Lt), Dragūnų g. (įreng-
tas, 210 000 Lt). Tel. 8 672 72 955.

 529071

Naujos statybos gyvenamąjį 100 kv. m na-
mą SB „Guboja“, visiškai įrengtas, sutvar-
kyta aplinka. Pigiai. NTA „Kavintenė“, tel. 
8 611 41 730.

 528739

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

 528735

Nebrangiai 2 ir 3 kambarių visiškai įrengtus 
butus. Tel. 8 652 01 011, www.gijoneda.lt.

 527737

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

 529692

Pigiai 1 kambario butą Palangoje (turi ko-
mercinį statusą, ekonomiškas autonominis 
šildymas). Tel. 8 609 14 488.

 528996

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

 521867

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

 527825

Skubiai 2 kambarių butą Šiaulių g. (5/1 
a., be remonto, 112 000 Lt), 64 a žemės 
sklypą ant Minijos kranto, 10 km nuo 
Klaipėdos (64 000 Lt, tinka namui). Tel.  
8 678 60 008.

 528807

Skubiai 2 kambarių 55 kv. m butą. Savinin-
kė. Tel. 327 161.

 527031

Suremontuotą 52 kv. m butą centre, Her-
kaus Manto g. (190 000 Lt) ir 48 kv. m butą 
Melnragėje, 1 aukšte (yra kiemelis, 110 000 
Lt). Tel. 8 650 27 925, 8 650 95 944.

 529051

Suremontuotą 77 kv. m, 5/3 a. butą Alksnynės 
g.,  61 kv. m butą Beržų g.  3/2 a. autonominis 
(dujinis) šildymas. Tel. 8 614 07 549.

 528946

Svajonių vieta Jūsų namui! Sklypai su viso-
mis komunikacijomis, 5 min kelio iki miesto 
centro, prie vandens telkinio, asfaltuotas ke-
lias, jau kursuoja mikroautobusas Nr. 7. Tel. 
8 698 33 779 www.svajoniukrantas.lt.

 529760

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

 525008

Tuščią 3 kambarių 71 kv. m butą Alksnynės 
g. (10/10 a., kokybiškai suremontuotas, ap-
šiltintas, plastikiniai langai, įstiklintas balko-
nas, nauja santechnika, prabangūs ąžuoli-
niai virtuvės baldai, holo spinta, renovuotas 
stogas). Galimas keitimas į naujos statybos 
2 kambarių butą. Kaina 215 000 Lt (ne galu-
tinė). Savininkas. Tel. 8 612 14 002.

 527694

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.

 529086

Vieno aukšto namą Tauralaukyje (169 kv. m, 
15 a sklypas, visiškai įrengtas, kaina 550 000 
Lt). Tel. 8 610 03 016, www.gijoneda.lt.

 528723

Visiškai suremontuotą 18 kv. m kambarį 
bendrabutyje 4/2 a. Sulupės g. (su baldais). 
Kaina 24 000 Lt. Tel. 8 649 45 047.

 526762

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.

 518602

Žemės sklypus: 6 a Palangos mieste, Vy-
tauto g.; 15 a Kunkių k.; iš detaliojo plano 
4 sklypus po 5 a Tauralaukyje, Vėjo g. Tel. 
8 652 71 828.

 527653

Perka

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

522781

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kam-
barių. Siūlyti garažus. Tel. 420 793, 8 652 
22 532.

 527690

2 ar 3 kambarių butą su holu (aukštas ne-
svarbus). Arba 1-1,5 kambario butą be re-
monto. Tel. 8 603 07 009, 216 802.

 529793

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

 523365

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

 523877

2 kambarių tvarkingą suremontuotą butą 
renovuotame name, mokės grynais, siūlyti 
variantus. Tel. 8 688 95 728.

 528206

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

 525115

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

 519715

2, 3 kambarių butą pietinėje miesto dalyje 
arba sklypą su komunikacijomis prie Klai-
pėdos. Be tarpininkų. Ne agentūra. Tel.  
8 683 70 255, 8 685 59 227.

 529566

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

 528930

Firmos klientai perka 1, 2, 3, 4 kambarių 
butus, namus, sklypus ir kitą nekilnojamąjį 
turtą. Tel. 410 902, 8 672 72 955.

 529073

Mažagabaritį butą iki 51 000 Lt ir 1-2 ar 3 
kambarių butą iki 160 000 Lt. Tel. 8 672 
90 075, 216 802.

 529819

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

516134

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

 517876

Pirksiu komercinę patalpą (kirpyklą, 70-80 
kv. m) su visa įranga. NTA „Kavintenė“. Tel. 
8 640 40 634.

 528000

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

 529089

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.

 526434

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

 513594

tarpininkavimas

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

 525853

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

 526502

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

 529797

Darbas
ieško darbo

Buhalterė ieško darbo. Aukštasis išsilavini-
mas, darbo stažas 17 m., programos Pragma, 
Agnum ir kt. Tel. 8 650 67 600.

 529077

siūlo darbą

Greitai auganti, tarptautinė 
minkštų baldų gamybos Grupė 
plečia savo gamybinę veiklą Lie-
tuvoje ir renka naują kvalifikuotų 
specialistų komandą nuolatiniam 
darbui Klaipėdoje. Per pasku-
tinius 3 metus, įskaitant 2008 
ir 2009, kai visa minkštų baldų 
rinka patyrė nuosmukį, Grupė 
išaugo dvigubai. Dauguma mūsų 
klientų yra pirmaujantys mažme-
niniai pardavimų tinklai Prancūzi-
joje, Skandinavijoje ir Beneliukso 
šalyse. Šiuo metu Grupėje 
dirba virš 1000 darbuotojų, ir šis 
skaičius pastoviai auga.

Jei Jūs esate kvalifikuotas, turin-
tis patirties, stropus, motyvuotas, 
siekiantis ilgalaikės karjeros ir 
pasiruošęs dirbti energingoje ir 
greitai augančioje tarptautinėje 
bendrovėje, maloniai prašome 
kreiptis į mus!

Teirautis tel. 8 611 62 508.

Šiuo metu mes ieškome:

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

 525960

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.

 528362

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

 528958

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.

 526295

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

 526497
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AutomoBiliAi
Autoserviso paslaugos

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

 520388

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

 528999

Specializuotas visų automobilių duslintu-
vų keitimas, remontas ir restauravimas. 
Jūrininkų pr. 1, Klaipėda, tel. (8 46) 325 
218, 8 650 17 805.

 529632

BAlDAi
Parduoda

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

 529053

Paslaugos

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

 518791

Minkštųjų baldų, automobilių sėdynių 
apmušalų siuvimas-remontas. Tel. 8 679 
88 181.

530018

Anglija! Darbai žemės ūkyje, fabrikuose, 
paukštyne! Gėlių skynimas ir pakavimas. 
Anglų k. nebūtina! Padedame susigrąžinti 
užsienyje mokėtus mokesčius! www.aulina.
lt. Tel. (8 46) 313 996, 8 699 27 086.

 527569

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.

 522413

AB „Klaipėdos konditerija“ nuolat dirbti 
reikalingas elektrikas-elektronikos de-
rintojas. Elektrotechninis išsilavinimas ir 
patirtis šioje darbo srityje būtų pranašu-
mas. Įmonė siūlo puikias darbo sąlygas 
ir gerą atlyginimą. Tel./faksas 411 081, 
personalas@klaipedoskonditerija.lt. 

526128

AB „Klaipėdos pienas“ siūlo darbą sandė-
lininkui (darbas valgomųjų ledų sandėly-
je), turinčiam panašaus darbo patirties. 
CV siųsti e. paštu a.bagdonaviciene@
klpienas.lt arba faksu (8 46) 342 564, 
tel. (8 46) 397 829. 

528997

Barui reikalingas barmenas-padavėjas. Tel. 
8 698 19 469.

 528237

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

 524171

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

 529701

Įmonei reikalingi vilkikų vairuotojai dirbti 
Skandinavijoje. Reikalingas ADR pažymėji-
mas, anglų k., ne mažesnė kaip 5 m. darbo 
patirtis. Laiku mokamas atlyginimas, nauji 
automobiliai. Tel. +370 674 95 382.

 529221

Klaipėdos miesto pataisos inspekcijai reika-
lingas inspektorius. Pageidautina aukštasis 
teisinis išsilavinimas. CV siųsti e. paštu klai-
pedospi@one.lt iki 2010 02 03.

 527859

Mažmeninės prekybos įmonei reikalinga (-as) 
sandėlio vadovė (-as). Gyvenimo aprašymą 
siųsti e. paštu mlaurabk@gmail.com.

 528966

Naujai avalynės parduotuvei „Batų kalnas“ 
Klaipėdoje reikalinga (-as) vedėja (-as). 
Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu mlau-
rabk@gmail.com.

 528969

Parduotuvei „Reserved“ reikalinga parda-
vėja-konsultantė. CV siųsti e. paštu akro-
poliskl@re-reserved.lt.

 528676

Reikalinga buhalterė, dirbanti programa 
„Pragma“, darbo užmokesčiui skaičiuoti. 
Tel. 8 698 02 732.

 527194

Reikalingas CE kat. vairuotojas. Darbas 
Vakarų Europoje (1,5 mėn. darbas, 2 sav. 
poilsis). Reikalinga 2 m. stažas, skaitme-
ninė tacho kortelė. Tel. 8 645 70 057. 

528002

Reikalingi konsultantai – pardavimo vadybi-
ninkai klientų paieškai, pasiūlymų formavi-
mui, sutarčių pasirašymui. Tel. 8 618 61 955, 
e. paštas j.miliauskiene@mppf.lt.

 526259

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.

 517276

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

 528738

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

516721

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

 524726

Nesušalkime! Geros malkos į namus už 80 
Lt (skubiai). Tel. 8 618 07 715.

 529009

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

 524174

Sausas malkas, pjuvenų briketus. Prista-
tome. Tel. 8 615 58 892.

 529481

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.

 529626

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

 521311

Perka

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

 523372

Restoranas Taikos pr. ieško padavėjo (-os). 
Reikalavimai: darbo patirtis, atitinkamų 
mokslų baigimas. Tel. 8 620 83 159, 310 739, 
e. paštas klaipeda@submarinas.lt.

 529084

Restoranų tinklas ieško restorano va-
dovo Klaipėdoje. Reikalavimai ir infor-
macija www.charlie.lt. Pasiteirauti tel.  
8 611 21 971.

 527363

Saugos tarnyba „GRIFS AG“ siūlo darbą ap-
saugos darbuotojui Klaipėdoje. Reikalavi-
mai: apsaugos darbuotojo kursai, išlaikyti 
egzaminai policijoje. Privalumai: darbas 
apsaugoje, geras fizinis pasirengimas. CV 
siųsti e. paštu klaipeda@grifsag.lt, faks. 
(8 46) 237 001. Informuosime tik atrink-
tus kandidatus.

 527457

Skubiai reikalingi kvalifikuoti laivų suvi-
rintojai dirbti Olandijoje. Geras atlygini-
mas. CV siųsti e. paštu gitanaplungaite@
yahoo.com.

 526588

Taksi firma ieško vairuotojų. Priims ir su savo 
automobiliais. Tel. 8 686 94 634.

 525970

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

 524533

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.

 529725

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

 527794

Paslaugos

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

 525143

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

 517410

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

 529544

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

528373

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

 529010

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

 529025

Pigiai ir kokybiškai remontuojame ir prijun-
giame skalbykles, indaploves, el. virykles ir 
kitą techniką. Atvykstame. Garantija. Tel.  
8 674 12 735.

 526397

Bendrovė tvarko įmonių

nuo pirminių dokumentų  
iki finansinės atskaitomybės.  

Konsultuoja mokesčių klausimais. 

BUHALTERINĘ 
APSKAITĄ

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

Buhalterinė apskaita, 
apskaitos tikrinimas, konsultacijos

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

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

 527621

Įvairų gintarą, gintaro dirbinius. Gali būti 
seni, aplūžę. Tel. 310 871, 8 600 41 853.

 526690

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

 529530

Paslaugos

Parduoda

BMW 316 (1996 m., benzininis, vyšninės 
sp., 2 durų). Tel. 8 657 99 755.

 527618

Perka

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

 523280

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

 514636

transporto paslaugos

Atvežame, išvežame, pervežame krovi-
nius, statybines medžiagas mikroautobu-
su su tentu (ilgis 3 m, 1 val. – 30 Lt). Tel.  
8 622 75 768.

 523468

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 527104

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

 526307

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

 512347

stAtyBA iR 
stAtyBinės 
meDžiAgos
Parduoda

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.

 528123

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

 519885

statybos paslaugos

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

 519227

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

 455392

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

 522094

Atlieku vidaus apdailą prieinamomis kai-
nomis. Gipsas, glaistymas, dažymas, ta-
petavimas, laminatas, elektros darbai. Tel. 
8 658 78 420.

 527335

Gaminame uosio, pušies medienos duris, 
laiptus. Tel. 380 433, 8 699 68 767.

 527154

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

 524252

Griauname, išpjauname angas (be dulkių). 
Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, 
butų, biurų apdailos darbai. Pristatome 
medžiagas. Tel. 8 613 17 807.

 526764

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

 529655
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Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

ASMENINIAI TEISMINIAI KOMERCINIAI REKLAMINIAI

SKELBIMAI
SKELBIMUS GALITE UŽSISAKYTI:

INTERNETU: 
- naršyklės lange surinkite adresą  
www.kl.lt/skelbimai/dienrastyje
- užpildykite skelbimų užsakymo formą; 
- sumokėkite už skelbimo užsakymą per e. banką 
(SEB ir SWED bankai)
- jūsų nurodytomis dienomis skelbimas bus 
publikuojamas pasirinktame dienraštyje!

„KAUNO DIENOS“ SKELBIMŲ SKYRIUOSE: 
 - redakcijoje Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda; 
- „Akropolyje“, Taikos pr. 61.

PASKAMBINĘ TELEFONU 
397 717 padiktuokite skelbimo tekstą, atsiųskite  
faksu arba e. paštu apmokėtos sąskaitos pervedimo kopiją.  

E. PAŠTU ARBA FAKSU: 
- apmokėkite 15 Lt sąskaitą bet kuriame banko skyriuje: 
 Gavėjas – UAB „Diena Media News“ Į. k. 133348410. 
PVM mokėtojo kodas LT333484113.
A. s. LT654010042501303098.
AB bankas „DnB Nord“. Banko kodas 40100;
 - kvito kopiją siųskite su skelbimo tekstu 
e. paštu  skelbimai@kl.lt arba faksu 397 722.

SMS ŽINUTE: 
- žinutės tekste rašykite: KLP (tarpas) skelbimo tekstas (ne daugiau kaip 160 simbolių),  
jį siųskite telefonu 19901; 
- išsiuntę žinutę, sulauksite atsakymo žinutės. Jums reikia siųsti  
patvirtinančią žinutę su tekstu: KLP (tarpelis) PATVIRTINU; 
- neišsiuntus patvirtinimo, skelbimas išspausdintas nebus; 
- žinutės kaina 20 Lt. 

Į jūsų klausimus atsakys reklamos ir skelbimų pardavimo vadybininkai tel. 397 717

Naujiena

„KLAIPĖDOS“ SKELBIMŲ SKYRIUOSE:

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.

 517929

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

 525151

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

 527818

Klijuoju plyteles, laminatą, montuoju gips-
kartonį, tapetuoju; elektros darbai. Tel.  
8 651 25 405, 227 132.

 527697

Klojame laminatą, gipskartonį, dailylentes. 
Glaistome, dažome, tapetuojame ir kt. Tel. 
8 675 60 887.

 527493

Kokybiškai ir nebrangiai vidaus apdaila: 
tapetavimas, glaistymas, dažymas, deko-
ravimas. Tel. 8 605 28 142.

 528858

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

 518924

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

 529001

Kokybiškai klijuoju plyteles, atlieku ir kitus 
darbus. Tel. 8 677 33 225.

 529112

Montuojame gipskartonį, glaistome, ta-
petuojame, klojame laminatą, elektros 
instaliacija, kiti apdailos darbai. Tel. 8 635 
40 605, 8 654 53 051.

 524062

Nauja itališka 220 W mašina šlifuojame 
grindis, glaistome, lakuojame, beicuoja-
me. Restauruojame laiptus. Tel. 8 685 
47 452.

 518539

Parketas iš ąžuolo ir uosio. 1 kv. m - tik 25 
Lt. Klojame visų rūšių grindis. Atnaujiname 
senas. Tel. 8 688 27 195.

 527894

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

 528181

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

 528174

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

517787

Klaipėda
Taikos pr. 24 

Tel.  8 46 38 12 11
Taikos pr. 107 

Tel. 8 46 34 47 88

nuo
 850

 L
t

Santechnikos darbai – keičiame senus nuo-
tekų ir vandentiekio vamzdžius, gyvatukus, 
vonias, dušo kabinas, klozetus ir kt. Tel.  
8 639 98 253.

 528271

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

 523076

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

 527368

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

 521631

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

 520593

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.

 524560

Atliekami darbai: glaistymo, santechnikos, 
elektros, gipskartonio montavimas, plytelių 
klojimas, lauko darbai. Tel. 8 618 78 871.

 526341
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Teismai

atkelta iš 19 p.

Daili 60 m. moteris susipažin-

tų su negeriančiu vyriškiu. Tel.  

8 699 16 098.

 527304

Dėmesio
Vasario 4 d. 18 val. Puodžių g. 1 gydytoja iš 
Rygos Ilzė Jansonė (60 knygų autorė, 40 
metų darbo patirtis) kviečia gydytis pagal 
unikalią sistemą. 5 knygų lietuvių kalba ir 
1 knygos rusų kalba pristatymas. Paskaita, 
seansas. Turėti vandens, druskos, medaus, 
nuotrauką, kambario planą. Tel. 00371 295 
472 89, www.dziedniece.lv.

 519833

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

 522566

jos iš panašių objektų užsakovų. Reikalavi-
mai konkurso dalyviams: dalyvis turi teisę 
verstis šia ūkine veikla, kuri reikalinga pir-
kimo sutarčiai sudaryti, turėti privalomus 
(įmonės, projekto ir projekto dalių vadovų) 
atestatus projektavimui atlikti. Susipažinti 
su esama situacija ir gauti reikalingą tech-
ninę informaciją galima nuo 2010 02 01 
iki 2010 02 12 UAB „Geralda“, Kretingos 
g. 38, Kartena, Kretingos r. Informacija tel.  
(8 445) 47 120, 8 685 37 362.

 525540

32/187 vyras, turintis Italijos ir Austrijos 

pilietybes, dirbantis ir gyvenantis Vokie-

tijoje, mielai susipažintų su liekna 25-32 

m. lietuvaite (vienas vaikas - ne kliūtis). 

Atsiliepkite tik su rimtais ketinimais. Tel. 

Vokietijoje: mob. 004917648547702, 

laidinis 004953418336099, kviesti 

Svajonę.

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“

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

Vasario 6 d. 7n.
Egiptas – Hurgada 
MOON VALLEY  2*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 
1409 Lt/asm.
MAGAWISH  4*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1519 
Lt/asm.
GOLDEN FIVE  5*/ viskas įsk. kaina nuo 2133 
Lt/asm.

Sausio 31d. 7n.
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 1974 

Lt/asm.
www.starexpress.lt
!!Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo 
turizmo agentūrą

kelionių organizatorius 
„guliverio kelionės“

kelionių organizatorius 

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

royal tourismkelionių agentŪra „gauBliJa“

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

Naujas 2010 metų vasaros sezonas prasi-
deda
Išankstinio pirkimo nuolaidos iki vasario 15 
dienos.
Pažintinės kelionės autobusu
Slidinėjimo sezonas tęsiasi
Paskutinės minutės pasiūlymai į Egiptą,Kanarų 
salas, Egzotinės kelionės
VISOS KELIONIŲ PASLAUGOS
Lėktuvų, keltų, autobusų bilietai,vizos

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 
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. 

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)

(J.Janonio g. 10, Klaipėda, tel. 21 01 11, 21 02 22, 
Klaipeda@neoturas.lt, www.neoturas.lt)

JŪRMALA! 
Pasilepinkite SPA centre viešbutyje „Hotel Jurma-
la Spa“ 4*
3 dienos, 2 nakvynės su Spa procedūromis – 247 lt

Informuojame Jus, kad jau turime 2010 metų vasaros 
sezono kelionių kainas į TURKIJĄ. 

Didžiausios nuolaidos taikomos užsisakius iki va-
sario 15 d.

Geriausi pasiūlymai į Egiptą, Tenerifę, Gran Kanari-
ją, 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 

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 

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

PASKUTINĖ MINUTĖ: 
Hurgada nuo 1099 Lt
Šarm el Šeichas nuo 1269 Lt 
Taba nuo 1399 Lt

Slidinėjimas Italijoje nuo 1169 Lt 
Kanarų salos nuo 1199 Lt 
Tailandas nuo 3195 Lt

KELIONĖS SU GRUPE IR VADOVU IŠ LIETUVOS: 
Taivanis-Honkongas (2010 05 20 – 06 01) 
nuo 9599 Lt
Honkongas-Filipinai-Sungapūras (2010 03 
27 – 04 10) 9977 Lt
NAUJIENA! Brazilija su Amazonės kruizu (2010 
11 18 – 12 03) nuo 10950 Lt

! Tapkite “Delta-Interservis” Facebook drau-
gais 

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

Naujas vasaros sezonas – pažintinėms kelionėms 
autobusu arba lėktuvu iki 15% nuolaida!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujan-
tiems autobusu su „Novaturu“!
Valentino dienos pasiūlymai Lietuvoje, Latvi-
joje – nuo 88 Lt/asm.!
JAU PARDUODAME VASAROS KELIONES Į TURKIJĄ 
(nuo 1148 Lt!!)! IŠANKSTINėS NUOLAIDOS!
Jūrmala (su pusryčiais, sauna ir pirtys visą 
dieną) 78 Lt/asm.

Savaitgalis (2 nakvynės ir aviabilietai) Briuse-
lyje 699 Lt/asm.
Kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga su vakariene 
nuo 165 Lt/asm. (su šventine slavų kultūros te-
matikos programa!)
Slidinėjimas Italijoje (kelionė lėktuvu) – nuo 
1189 Lt
Kruizas Nilu – balandžio 10, 17, 24 d. nuo 
1249 Lt 
Kelionės autobusu – TIK KARTĄ metuose: Vene-
cijos karnavalas – nuo 1069 Lt; Gėlių paradas 
Olandijoje – nuo 999 Lt;

Egiptas – vasario 21, 28 d. nuo 1089 Lt

Ispanija (Tenerifė) – nuo 1219 Lt 

Tailandas – 14 nakvynių nuo 3289 Lt (skrydis 

iš Vilniaus!) 

akių. Procesiniai dokumentai laikomi 
įteiktais atsakovui pranešimo paskelbi-
mo dieną.

 529543

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priim-
tas ieškovo UAB „Buitis be rūpesčių“ ieš-
kinys atsakovei Oksanai Franko, paskutinė 
žinoma gyvenamoji vieta Baltijos pr. 4-504, 
Klaipėda, arba Žardininkų g. 7-47, Klaipėda, 
dėl 770,89 Lt skolos, 17,97 Lt delspinigių, 5 
procentų dydžio metinių palūkanų už pri-
teistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki 
teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 
bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir praneša-
ma, kad yra nustatytas trisdešimties dienų 
terminas nuo teismo pranešimo įteikimo 
dienos, kuris sutampa su šio pranešimo 
paskelbimo spaudoje diena, per kurį atsa-
kovai privalo pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškovo pareikštą ieškinį. Nepateikus atsi-
liepimo į ieškinį, ieškovo prašymu teismas 
gali priimti sprendimą už akių.

 527765

 515587

pažinTys

Įvairūs
Likviduojama S.Motiejausko komercinė-
ūkinė įmonė (kodas 6419218).

 528031

www.blogabendrija.lt
 524611

sTaTyba ir 
sTaTybinės 
meDžiagos
statybos paslaugos

Kokybiškai atliekame visus remonto dar-
bus: gipsas, plytelės, laminatas, glaistymas, 
dažymas. Atliekame smulkius darbus. Tel. 
8 670 37 333.

 528316

Kokybiškai tinkuojame, klijuojame pyte-
les, atliekame apdailos, gipso, staliaus, 
elektros instaliacijos darbus. Tel. 489 520, 
8 681 53 433.

 529066

Kruopščiai klijuoju plyteles, tinkuoju. Tel. 
8 601 31 418.

 528953

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

 527035

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

 521745

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

527881

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

 527805

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

 518859

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

 521470

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 
(S.Daukanto g. 8, Klaipėda) viešo pa-
skelbimo būdu įteikia atsakovui Andriui 
Lekšui, g. 1980 m., paskutinė žinoma 
gyvenamoji vieta Liepų g. 27-1, Klaipėda, 
šiuos procesinius dokumentus - ieškovo 
Lindorff Oy ieškinio nuorašą su priedais 
civilinėje byloje Nr. 2-265-777/2010 dėl 
502,42 Lt skolos už ryšio paslaugas, 180,87 
Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų ir 
bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir praneša, 
kad atsakovo pareiga yra per teismo nu-
statytą 14 dienų terminą nuo šio praneši-
mo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos 
miesto apylinkės teismui (S.Daukanto g. 
8, Klaipėda) atsiliepimą į ieškovo ieški-
nį. Jeigu be pateisinamos priežasties per 
nustatytą terminą atsakovas nepateiks 
atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę 
ieškovo prašymu priimti sprendimą už 

konkursai
UAB „Geralda“ skelbia konkursus: naujo 
1000 kv. m sandėlio projekto, pastatų stogo 
rekonstrukcijos projekto, esančių Kretingos 
g. 38, Kartena, Kretingos r., projektavimo 
paslaugų pirkimui. Konkurso dalyviai turi 
pateikti: architektūrinius rekonstrukcijos 
pasiūlymus (su principine schema ir re-
konstrukcijos architektūrine vizualizacija), 
konstrukcinių sprendimų pasiūlymus, tiks-
lią projektavimo kainą. Pagrindiniai atran-
kos kriterijai: projektavimo darbų atlikimo 
trukmė, projekto parengimo kaina, patirtis 
rengiant panašius projektus, rekomendaci-
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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 piet8s –tik 7 Lt. Vis1 
vasario mėnesį cepelinams -40% nuolaida - tik už 
6Lt. Karbonadai: žuvies, vištienos, kiaulienos su 
40% nuolaida - tik už 9 Lt.! Vasario ir kovo mėn. 
degtinei 30% nuolaida! Šeštadieniais ir sekmadie-
niais šeimyniniai pietus: kepsnys ir sriuba tik už 10 
Lt. Išankstiniams banketams taikomos nuolaidos! 
Linksmins Laura ir grupė! Ketvirtadieniais rusiško 
- šansono vakarai. Penktadieniais ir šeštadieniais 
erotinė programa. Įėjimas nemokamas! 
Šv. Valentino dieną - programa, linksmybes iki ryto. Iš 
anksto užrezervuotam staliukui-10% nuolaida!

„PiliGRimo limuZinai“

klubas „nesĖ RelaX“

„aPelsinas“ iR „kitoniJa Gym“

Turgaus g. 1, Klaipėda. (www.nesepb.lt, 
tel. 8700 555 55)
Durys atsidaro 22 val.
Vasario 4 d. – nuo 20 val. KYLIE MINOUGUE kon-
certas dideliame ekrane. Baras stato: visi gėrimai 
– 50 % pigiau. Nuo 22 val. – diskoteka. Įėjimas  
nemokamas. 
Vasario 5 d. – „FACEBOOK PARTY“:  skubėk jungtis 
prie „Nesė Relax“ tūkstantinio gerbėjų rato!
Vasario 6 d. – BARMENŲ ŠOU „FLAER BARONS“: 
profesinės barmenų šventės proga – specialūs 
pasiūlymai.
Dėmesio: visą vasario mėnesį degtinėms – 30 % 
nuolaida, su „Silver“ kortele energinis gėrimas 
„Nesė Relax“ – 5 Lt.
V–VI įėjimas – 25 Lt. Su „silver“ kortele – 5 Lt 
pigiau. 
VAIKAMS: klounai DULIDU laukia jūsų KIEVIENĄ ŠEŠ-
TADIENĮ, NUO 12 VAL. Įėjimas – nemokamas.

(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.

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“

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 
Herkaus sporto klubas kviečia visus šiais metais pra-
dėti sportuoti drauge!
Puiki galimybė pradėti ruoštis vasarai ir įsigyti abo-
nementus! Žiemos išpardavimo metu taikomos nuo-
laidos net iki 30%. 
Jums padės patyrę ir kvalifikuoti treneriai, klube raste 
modernius treniruoklius, šiuolaikinę aplinką ir puikų 
aptarnavimą!
Nuolaidos klanetikos, Pilates ir aerobikos abone-
mentams! Visi kviečiami į šokių pamokas suaugu-
siems ir vaikams!
Pasiek tikslą su Herkaus sporto klubu!

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.
Vasario 1 d. 21.30 val. – gyvos muzikos vakaras 
su pianistu M.Liutiku, saksofonistu L.Urbiku ir vo-
kaliste K.Jatautaite.
Vasario 2 d. 21.30 val. – grupė „Maestro“ .
Vasario 3 d. 21.30 val. – grupė „The West Coast“ .
Vasario 4 d. 21.30 val. – grupė „Tabasco“.
Vasario 5 d. 22 val. – grupė „Tutti Frutti“.
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)
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)
Nakvynė (priimame ir kelioms valandoms).
Pirtys , kubilai.
Kavinė dirba penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Banketai, furšetai, vestuvės jums patogiu laiku...

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, my-
lėti pasaulį tokį, koks jis yra. Sukūrus vidinę ramybę, 
išorinė atsiras savaime. Leiskite, kad tai taptų jūsų gy-
venimo būdu. Kovo 1 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.

Žvejų g. 4, Klaipėda. Tel. 403 040.
www.memelis.lt
KARAOKE vakarėliai.
Penktadienį – varžysis DUETAI
Šeštadienį – kova tarp KOMPANIJŲ
Gitaros pertraukėlės
Ieškok savo nuotraukos www.memelis.lt
AZARTIŠKIEMS
Perki bare ir žaidi biliardą nemokamai!
Šiaurės lietuvoje mes vieninteliai verdame
miežinį, Juodą, karamelinį ir kvietinį alų!

(Liepų g. 48A, Klaipėda, tel. 410 001, 400 880 
arba www.ararat.lt)
Vasario 14-ąją, 19.00 val. restorano salėje legen-
dinė uostamiesčio grupė „Studija” ir jos draugai 
klaipėdiečiams dovanos meilės vakarą – koncertą 
„Amžini meilės kerai“. Bilietų kaina 50 Lt.
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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)
Vasario 12 d. 18 val. – premjera. E.E.Schmitt. 
„Jausmų tektonika“. Rež. P.Gaidys. 2 dalių vai-
dinimas. Bilieto kaina 25 Lt.
Vasario 19 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir 
ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. Bi-
lieto kaina 25 Lt.
Dėmesio! Spektaklio rodymo dieną bilietai par-
duodami Žvejų rūmuose nuo 16 val. 

Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras  

(Danės g. 19)
Vasario 5 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius 
Savojoje“. 3 veiksmų operetė.
Vasario 6, 13 d. 18.30 val. – premjera. G.Kuprevičius. 
„Veronika“. 2 veiksmų miuziklas.
Vasario 7 d. 15 val. – premjera. J.Gaižauskas. „Bu-
ratinas“. 2 dalių opera vaikams ir visai šeimai.
Vasario 12 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus 
katedra“. 3 veiksmų opera-melodrama.
Vasario 14 d. 17 val. – „Meilė prie jūros“. 2 dalių 
šokio spektaklis pagal D.Dolskio ir A.Raudonikio 
dainas.

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.
Vasario 5 d. 18 val. – SCENOJE–KLAIPĖDIEČIAI. 
„Džiazo traukinys“. Klaipėdos kamerinis or-
kestras. Meno vadovas ir solistas – M.Bačkus 
(violončelė). Solistai N.Malūnavičiūtė (fleita, 
vokalas), V.Mikeliūnas (smuikas). Bilietai – 15, 
20, 30 Lt. Nuolaidos galioja. 
Vasario 10 d. 18 val. – SCENOJE–KLAIPĖDIEČIAI. 
„Vasario harmonijos“. Klaipėdos choras „Auku-
ras“. Meno vadovas ir dirigentas – A.Vildžiūnas. 
Ansamblis „Vilniaus Fagotynas“: Š.Kačionas 
(meno vadovas), A.Zujus, A.Mikoliūnas, V.Pleita. 
Dalyvaus R.Urniežienė (sopranas). Bilietai – 
15 Lt, studentams, moksleiviams, senjorams 
– nemokamai (pateikus pažymėjimą bilietų 
kontrolieriui). 
Vasario 12 d. 18 val. – LT PROJEKTAS. „Aistringieji 
fortepijonai“. R. ir Z.Ibelhauptai (fortepijonai). 
Bilietai – 15, 20 Lt. Nuolaidos galioja. 
Vasario 17 d. 18 val. – LT PROJEKTAS. „Schuber-
tas ir XXI amžius“. Vilniaus styginių kvartetas: 
A.Vainiūnaitė (I smuikas), A.Šilalė (II smuikas), 
G.Jakaitis (altas), A.Vasiliauskas (violončelė), 
S.Astrauskas (mušamieji). Bilietai – 15, 20 Lt. 
Nuolaidos galioja. 

Kiti renginiai
Vasario 9 d. 18 val. – fortepijono rečitalis Ale-
xei Grynyuk (Ukraina/Jungtinė Karalystė). Bi-
lietai lt.
Vasario 11 d. 19 val. – dueto „Just Musik“ kon-
certas, L.Levina (fortepijonas), N.Valdovskij (ba-
lalaika). Bilietai lt.
Vasario 13 d. 18 val. – romansų vakaras Šv. Va-
lentino dienos proga. Dalyvaus Rygos, Vilniaus 
ir Klaipėdos solistai. Bilietai – 30–50 Lt. 
Vasario 18 d. 19 val. – komedija „Striptizo ere-
liai“. Bilietai.lt.
Veikia Romėnės tapybos darbų paroda.

lėlių TeaTras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Vasario 6, 27 d. 12 val. – lėlių vaidini-
mas mažiesiems „Vištytė ir gaidelis“. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
Vasario 7 d. 12 val. – lėlių vaidinimas mažiesiems 
„Baubas“. Rež. J.Januškevičiūtė.
Vasario 12 d. 19 val. – 5 dalių politinis lė-
lių baletas suaugusiesiems „Juoba“. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
Vasario 13 d. 12 val. – lėlių vaidinimas mažiesiems 
„Katinėlis ir gaidelis“. Rež. D.Armanavičius.
Vasario 14, 28 d. 12 val. – lėlių vaidinimas mažie-
siems „Trys paršiukai”. Rež. S.Bartulytė.

eTnokulTūros cenTras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Vasario 6 d. 15 val. – kolektyvo „Schola cantorum 
de Regina Pacis“ (vad. V.Budreckis) garso plokš-
telės „Dūšia mano, garbink Dievą“ (senosios, 
lietuviškos „kantičkinės“ giesmės) pristatymas. 
Renginio vedėjas kunigas S.Stumbra.
Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos 
kalendorinių švenčių tradicijų klausimais. Etno-
logė V.Jankūnaitė. Tel. 310 022.
Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsul-

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 
11. Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Tai kur po velnių tie Morganai?“ – išankstinis 
seansas vasario 4 d. 19.30 val. „Viskas ore“ – 
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val.  „Nasha Russia. 
Likimo kiaušai“ – 14.15, 16.15, 18.30, 20.15, 22.15 
val. „Princesė ir varlius“ – 11.15, 13.30, 15.45, 
18, 20.30 val. „Elijaus knyga“ – vasario 1–3 d. 
15, 19.30, 22 val., vasario 4 d. 15, 22 val. „ZERO 
2“ – 14.45, 16.30, 18.15, 20, 21.45 val. „Dėžė“ – 
11.45 val. „Tai sudėtinga“ – 13, 18.20 val. „Nin-
dzė žudikas“ – 12.45, 17.25 val. „Šerlokas Holm-
sas“ – 15.30 val. „Alvinas ir burundukai 2“ – 11 
val. „Įsikūnijimas“ – 11.30, 21 val.

tacijos tautinio kostiumo klausimais. Dailininkė 
E.Matulionienė. Tel. 310 022.
Užgavėnės
Vasario 2, 5, 9, 11 d. – užsakomieji mokami 
edukaciniai užsiėmimai grupėms „Užgavėnių 
belaukiant“. Išankstinė registracija ir informa-
cija tel. 312 113.
Projektas „Tradicija šeimai“
Vasario 3 d. 18 val. – vakaro diskusija „Gyvoji 
tradicija: Užgavėnės Plateliuose“. V.Jaugėlos 
filmo peržiūra.
Vasario 6 d. 11 val. – etnomokyklėlės „Užgavė-
nių belaukiant“ pavieniams miesto lankytojams. 
Užsiėmimai mokami. Išankstinė registracija ir 
informacija tel. 312 113.
Vasario 14 d. 15 val. – miesto Užgavėnių šven-
tė Klaipėdos senamiestyje, Meno kieme (Dar-
žų g. 10).

Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centras

(Daržų g. 10/Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt)
Vasario 12 d. – projekto „Misija: išsaugok ‘09” 
pristatymas. Veiks iki vasario 20 d. 
Iki vasario 20 d. „Archyvas“ – fotografijų paroda.
Vasario 26 d. – koncertas „Akustinės spalvos“. 
Grupė “Rezervuota” (Klaipėda), P.Girdenis (Vil-
nius). Mokama.

BaroTi galerija 
(Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2)
„69. Ir ačiū Dievui“. Lino Leono Katino ta-
pyba. 

ldm prano domšaičio galerija
(Liepų g. 33)
Iki kovo 28 d. „Tarp atėjimo ir išėjimo“. Algio 
Kliševičiaus (1950-2008)darbų paroda, skirta 
60-osioms dailininko gimimo metinėms. 
Sekmadieniais 15 val. kviečiami vaikai su tėve-
liais ar seneliais į popietes muziejuje. Sausio 
mėnesio tema – „Pūga“.

Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka

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“ 
(literatūrinė paroda).
Meno skyriuje (J.Janonio g. 9) – iki vasario 26 
d. R.Jurgelio paroda „Rytą vakarą“.
Debreceno filialo Pempininkų vaikų biblioteka 
(Taikos pr. 79/81a) – iki vasario 20 d. „Mano 
draugo portretas“ – Klaipėdos vaikų laisvalai-
kio centro klubo „Švyturys“ dailės ir dizaino 
studijos ekspozicija.
„Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki vasa-
rio 20 d. „Mūsų linos, klaros, barbės...“ – vaikų 
laisvalaikio centro „Liepsnelė“ piešinių paroda. 
Mokytoja E.Vainutienė.

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės 
viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529)
I a. holas – ilgalaikė R.Klimavičiaus darbų paro-
da „Invazija“. Iki vasario 15 d. „Goethe’s spal-
vų teorija”.
III a. holas – iki vasario 12 d. ekslibrisų paroda 
(Danija) ir fotografijų ciklas „Jie lietėsi prie Kristi-
jono Donelaičio” (iš B.Aleknavičiaus fondo).

klaipėdos ValsTyBinis 
muzikinis TeaTras

BiBlioTekos
klaipėdos miesTo 
saViValdyBės 
Viešoji BiBlioTeka

klaipėdos kulTūrų 
komunikacijų cenTras

klaipėdos apskriTies 
ieVos simonaiTyTės 
Viešoji BiBlioTeka

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Na me lis pre ri jo se“ (2) (k). 
10.05  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7) (k). 
11.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Tie sio gi nė 

Lie tu vos ra di jo lai da. 
12.00  Bė dų tur gus (k). 
13.00  Duo kim ga ro! (k). 
14.30  Sti lius (k). 
15.00  Kul tū rų kryž ke lė. Trem bi ta. 
15.15  „Gy vū nų gel bė to jai“. 
15.45  „Fli pe ris“. 
16.15  „Na me lis pre ri jo se“ (3). 
17.15  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7). 
18.15  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.35, 21.10, 22.35 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. 
22.45  „Din gę“ (N-7). 

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Jin, Jan gas ir Jo“ (4). 
7.30  „Be nas Te nas“ (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  „Mei lės spar nai“ (k). 
10.00  Ka ka du (N-7) (k). 
11.00  Fan tas ti nis veiks mo f. „Pra na šas“ 

(2007 m., JAV) (N-7) (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Kal nie tis“ (6) (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  Ro man ti nė ko me di ja „Jums ži nu tė“ 

(JAV, 1998 m.). 
1.10  „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). 
11.20  Dra ma „Siu za nos die no raš tis 

Ni ko lui“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 
13.05  „H

2
O“. 

13.35  „Ra ga no 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  Kri mi na li nė dra ma „De ry bi nin kai“ 

(JAV, 2006 m.) (N-7). 
0.55  „Svin ge riai“ (3) (N-14) 
1.45  „Sexi ty.lt TV“ (S). 

6.50  Te le vit ri na. 
7.10, 14.00 „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš 

In di jos“. 
7.40, 14.30 Mu zi ki nė po pie tė. 
8.05  „Šeš ta die nio ry tas“. Pra mo gi nis 

sa vait ga lio žur na las (k). 
9.00, 16.40 „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų 

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

(N-7) (k). 
11.10, 17.45 „Ne pa aiš ki na mi fak tai“. 

Sen sa ci jų do ku men ti ka (N-7). 
12.10  Me lod ra ma „Mei lės upė“ (Vo kie ti ja, 

2007 m.) (N-7) (k). 

15.00  Tau ro ra gas (k). 
15.35  „Prin ce sė Ša che re za da“. 
16.05  „Juo kin giau si žmo nės ir gy vū nai“. 
18.45  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ 

(4) (N-7). 
20.00  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
20.20, 23.45 Spor tas. Orai. 
20.25  „Eu ro pa – Lie tu vai“. In for ma ci nė 

lai da. 
20.30  „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 „Sun kūs 

pi ni gai“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 
23.25  Ži nios. Krimi na lai. Vers las. 
23.55  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
0.55  Žve jų mū šis (k). 
1.25–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.30  Pul sas. 
14.55  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 
16.05  Sa vai tė. 
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. 
17.55  Ne ga li bū ti. 
18.20  De tek ty vo kla si ka. „Mis Marpl. Ko dėl 

ne pak lau sė Evans?“ (D.Bri ta ni ja, 
2008 m.) (N-7). 

19.55  Svei ki ni mų kon cer tas. 
21.30  Pa sau lio pa no ra ma. 
22.00  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
22.40  Spor tas. Orai. 
22.50  LKS auk so fon das. Vaid. f. „Jaus mai“ 

(1968 m.). 
0.20  Sti lius. 

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  „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  „Dži pai monst rai“ (N-7). 
17.00  „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
21.00  „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
22.00  Siau bo tri le ris „Psi cho pa tas“ (JAV, 

1998 m.) (N-14). 
23.55  Tri le ris „Me si jas I. Pir mie ji 

nu žu dy mai“ (1) (JAV, D.Bri ta ni ja, 
2001 m.) (N-14). 

1.15  „Te le jazz“ (N-14). 

8.00  „XX a. slap tie ji ar chy vai. Lie tū kio 
ga ra žas“ (2) (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  „Ki das Pad lis“ (3). 
11.05  „Ka ti nas ir ka na rė lė“. 
11.30  „Ra ga nai tė Sab ri na“. 
11.55  „Nep ri lygs ta mie ji“. 
13.00  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
14.00  Te le par duo tu vė. 
14.30  „Ats ka lū nas“ (N-7) (k). 
15.30  „XX a. slap tie ji ar chy vai. Lie tū kio 

ga ra žas“ (2) (k). 
17.25  „Drau gai IX“ (N-7). 
18.00  „Nep ri lygs ta mie ji“. 
18.57  Žo dis – ne žvirb lis. 
19.00  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
20.00  „Ats ka lū nas“ (N-7). 
21.00  Dra ma „Van duo“ (Ka na da, In di ja, 

2005 m.) (N-7). 
23.15  „Ki tas!“ Rea ly bės šou (N-14). 
23.50  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
0.45 „Ats ka lū nas“ (N-7) (k). 

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). 
8.10  Ku li na ri nių ke lio nių lai da 

„Sko nio rei ka las“ (k). 
9.00  „Mak gai ve ris“. 
10.00, 14.50 Kas tu toks? (k). 
10.50  Žve jo bib li ja (k). 
11.20  Na ša Ra ša. 
11.50  Lie tu va tie siogiai (k). 
12.20  Su per L.T. (N-7) (k). 
13.10  Te ri to ri ja (k). 
14.00  Ku li na ri nių ke lio nių lai da 

„Sko nio rei ka las“ (k). 
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, 20.00 Ži nios. Orai. 
19.30  Lie tu va tie sio giai. 
20.10, 23.25 Kas tu toks. 
20.55  Pa do va nok nau jas spal vas. 
21.00, 0.05 Re por te ris. Orai. 
21.55  Na ša Ra ša. 
22.25  „Ty los zo na“. 
1.00  Lie tu va tie sio giai. 

8.45  Ieš ko ki me ge riau sio! 
9.00  „Gy vū nų pa sau lis su Ja ro du 

Mil le riu“. 
9.30  „Ekst re ma lio ji ku li na ri ja“. 
10.00  „Se ra nų šei my nė lė“. 
11.00  Miu zik las „Ope ros 

fan to mas“ (JAV, D.Bri ta ni ja, 
2004 m.). 

13.25  Ka ri nė dra ma „Ko vos 
tai syk lės“ (JAV, Ka na da, 
D.Bri ta ni ja, 2000 m.) (N-7). 

15.35  Ka ri nė dra ma „Links mų 
Ka lė dų“ (Pran cū zi ja, 
Vo kie ti ja, D.Bri ta ni ja,  
2005 m.) (N-7). 

17.35  Po sve ti mu dan gu mi (3). 
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.  

„Ge ra sis Vi las Han tin gas“ 
(JAV, 1997 m.) (N-7). 

23.05  „Bal ti cum TV“ ži nios. 
23.20  „Pa sau li nė sunk ve ži mių 

eks pe di ci ja“. 

7.00  Te ch ni nė pro fi lak ti ka. 
11.00  Ro man ti nė ko me di ja „Mei lės 

va dy ba“ (JAV, 2008 m.). 
13.00  Dra ma „Ta lis“  

(JAV, 2000 m.). 
15.00  Dra ma „Ka lė dų na me lis“ 

(JAV, Ka na da, 2008 m.). 
17.00  Ro man ti nė ko me di ja „Džu no“ (JAV, 

Ka na da, 2007 m.). 
19.00  Nuo ty kių ko me di ja „Zeb riu kas 

Dry žius“ (Pie tų Af ri ka, JAV, 2005 m.). 
21.00  Is to ri nė dra ma „Elž bie ta I“ (1) (JAV, 

D.Bri ta ni ja, 2005 m.). 
23.00  Fan tas ti nė ro man ti nė 

ko me di ja „Nuo ta ka iš 
ana pus“ (JAV, 2008 m.). 

1.00  Me lod ra ma „Ka mi lė“ 
(D.Bri ta ni ja, 2007 m.). 

10.45  „Je ra laš“. 
11.00, 14.00 Nau jie nos. 
11.35, 15.10  Sup ras ti. 

At leis ti. 
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  Po kal bių šou „Te gul kal ba“. 
15.50  „Mon tek ris tas“. 
16.55  „Su žadė tu vių žie das“. 
17.35  De tek ty vai. 
18.20  Fe de ra li nis tei sė jas. 
19.10  Lauk ma nęs. 
20.00  Lai kas. Lie tu vos „Lai kas“. 
20.55  „Ir vis dėl to aš my liu...“ 
21.55  Iš gy ve nu sie ji už ri by je. 
22.50  „Nuo va da“. 
23.40  „Mo kyk la“. 
0.15  Nuotykių f. „Vi do kas“. 
1.45  Mu zi ka. 

3.00  Ro man ti nė dra ma „Taip“. 
5.00  Ko me di ja „Kar tą Ver sa ly je“. 
7.00  Ka ri nė dra ma „Poe tas“. 
9.00  Dra ma „Ap si va ly mas“. 
11.00  Ko me di ja „Ka li for ni jos 

ka ra lius“. 
13.00  Dra ma „Vai kis“. 
15.00  Ko me di ja „Abi pu sis 

su si ta ri mas“. 
17.00  Ko me di ja „Ypa tin ga 

va ka rie nė“. 
19.00  Ko miš ka dra ma „Di džiau sias 

me tų ne su sip ra ti mas“. 
21.00  Ro man ti nė dra ma „Taip“. 
23.00  Kri mi na li nė dra ma 

„Le mia mas taš kas“. 
1.00  Dra ma „Kar je ris tės“. 



„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės 
prizą įsteigė „Pegaso“ knygynas. 
Šios savaitės prizas – Sandros Brown 
knyga „Nešvarus žaidimas“.

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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Penkerius metus atsėdėjęs kalėjime, 

buvęs futbolininkas Grifas Berketas iš-

eina į laisvę. 

Tačiau jo reputacija ir karjera sužlug-

dyta ir į ankstesnį gyvenimą sugrįžti 

jis nebeturi galimybių. 

Fosteris Spikmenas, oro transporto 

bendrovės savininkas bei vadovas, ir 

jo žmona Lora – pavyzdinga pora. 

Jie buvo turtingi, klestėjo ir džiaugėsi 

gyvenimu, kol likimas atėmė viltį tu-

rėti vaikų. 

Spikmenai nusprendžia, kad jiems 

padėti galėtų Grifas ir ima jį įkalbinėti 

slaptam sandėriui. 

Tačiau Grifo prisireikia ne tik Spikme-

nams - į jį nusitaiko ir detektyvas Stan-

lis Rodartė, senas Grifo priešas, siekian-

tis jam suversti kaltę už neišaiškintą 

žmogžudystę. 

Spikmenų žadamas atlyginimas už 

paslaugą neįsivaizduojamai didelis, 

bet paimdamas pinigus Grifas atsiža-

dėtų meilės ir vienintelės progos iš-

pirkti kaltę... 

Grifas viską pastato ant kortos, o kuo 

lošimas azartiškesnis, tuo daugiau mįs-

lių ir... lavonų.

Iš kokio filmo yra šis kadras?

a) „Viskas ore!“,
b) „Orų pranešėja“,
c) „Prastas oras“.

Atsakymus siųskite e. paštu  
laimek@klaipeda.daily.lt. 

Praėjusio testo atsakymas – 
c) „Elijaus knyga“. 

Laimėtojas – 
RobERtAs JAUGA.

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 Galite gauti neblogą 
pasiūlymą, susijusį su nauju 

pajamų šaltiniu. Galbūt išleisite ne-
mažą sumą vertingam pirkiniui arba 
sėkmingai tarsitės dėl kredito, nuo-
laidų. Tik nebūkite pernelyg pati-
klus, reikalaukite garantijų. 

JaUTis Jūsų draugui pasi-
seks, o jūs tikriausiai manysi-

te, kad buvote labiau vertas. Jei ne-
galite jo nuoširdžiai pasveikinti, ver-
čiau traukitės kuo toliau – užgrauš 
pavydas. 

dVyNiai Bendravimas su ki-
tais žmonėmis bus nekons-

truktyvus, tad jei tikitės nuveikti 
ką nors rimta, verčiau darykite tai 
vienas. Blaiviai vertinkite savo ga-
limybes ir tai padės išspręsti pro-
blemą. 

VĖžys Kaip niekad reikės 
kantrybės, tolerancijos, nes 

teks bendrauti su sunkiais žmonė-
mis. Antroje dienos pusėje įtampa 
turėtų sumažėti, tad atsipalaiduoki-
te, nueikite į kiną ar parodą. 

LiŪTas Nesileiskite į avantiū-
ras tvarkydamas meilės ir da-

lykinius reikalus. Pravartu aptarti 
ramybės neduodančius klausimus 
su tais, kurie juos išmano, turi patir-
ties. Gausite neblogų patarimų.

MErGELĖ Derėtų niekur ne-
skubėti, vengti triukšmingų 

kompanijų, skubotų įsipareigojimų. 
Ilsėkitės, kurkite, gilinkitės į kiekvie-
no reikalo esmę. Rizikinga perver-
tinti jėgas bei perspektyvas. 

sVarsTykLĖs Neužsikrauki-
te svarbių darbų, daugiau lai-

ko skirkite šeimai, draugams. Vaka-
re jausite įtampa. Jei netramdysite 
neigiamų emocijų, gali kilti ginčų.  

s k o r p i o N a s  S i e k d a m a s 
daugiau dėmesio sau būkite 

kiek apdairesnis: persistengęs nega-
lėsite atsikratyti įkyrių geraširdžių 
patarėjų. Nepražiopsokite įvykio, 
kuris tik jums gali pasirodyti atsitik-
tinis. 

ŠaULys Skirkite laiko sau – 
sveikatai, poilsiui, mėgiamai 

veiklai. Nekelkite sau ar artimie-
siems didelių reikalavimų: lengvai 
prarasite energiją.

ožiaraGis Bus sunku viską 
aprėpti ,  jūsų reikės drau -

gams, artimiesiems. Nervai bus ga-
na įtempti, todėl norėsis pailsėti ar 
net pasislėpti nuo visų. Taip ir pa-
darykite, kai atliksite visus įsiparei-
gojimus. 

VaNdENis Bendrausite ne-
mažai ir tik nuo jūsų gebėjimo 

valdytis priklausys, ar diena bus sė-
kminga, be konfliktų. Daugiau dė-
mesio skirkite šeimai, sveikatai ir 
poilsiui. 

žUVys Gana gerai sutarsite su 
aplinkiniais, tačiau neišveng-

site nenuoširdumo, veidmainystės. 
Jums pavyks  išlaikyti pusiausvyrą 
ir pasiekti tikslą, bet vėliau išaiškės 
slapti ketinimai, motyvai.



orai  klaipėdoje vasario 1-ąją
Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

rytoj

trečiadienį

–5–3–6 –4

–6–1–4 –4

–8–2–5 –5

5

12

6

Va sa rio 2-ąją 17 val. į mo nog ra fi-
jos su tik tu ves Ie vos Si mo nai ty tės 
bib lio te ko je rink sis žmo nės, pa-
ži no ję A.G.Tiš kų (1934–2008), jo 
ar ti mie ji, bu vę ko le gos, bi čiu liai, 
kny gos apie jį ini cia to riai, rė mė-
jai ir au to riai. 

Lei di nio pri sta ty mą or ga ni zuo-
jan tys uos ta mies čio ar chi tek tai 
ti ki si, kad ateis ir dau giau klai pė-
die čių, be si do min čių ar chi tek tū-
ra ir sa vuo ju mies tu.

Kny go je apie Lie tu vos ar chi-
tek tū ros ri te rį, Klai pė dos mies to 
gar bės pi lie tį A.G.Tiš kų įam žin ti 
jo dar bai ir kū ry ba. Tai vie na iš-
ki liau sių uos ta mies čio ar chi tek-
tų pro fe si nės bend ruo me nės as-
me ny bių. 

Bū tent A.G.Tiš kui pri ski ria-
ma Klai pė dos – kaip rau do nų 
ply tų mies to – idė ja. Ją jis ak-
ty viai pro pa ga vo ir puo se lė jo 

Mo nog ra fi ja: �� kny�go�je�įam�žin�ti�ar�chi�tek�to�A.G.Tiš�kaus�dar�bai�ir�kū
ry�ba.

Pris ta tys kny gą apie iš ki lų 
uos ta mies čio ar chi tek tą

Ka tės – uo les nės
Tę siant dis ku si ją apie ko vą su bai
siai siais grau ži kais, kaip an tai pe
lėmis ir žiur kėmis, pa no ro pa si sa
ky ti dvi ža vios „Kok tei lio“ skai ty to
jos Lo li ta ir Pru la.
„Kiek te ko skai ty ti, – tvir ti no Lo li ta, 
– žiur kes na muo se at bai do vien ka
ti no kva pas, to dėl ma nau, kad vie
na ge ra „mur ka“ bus efek ty ves nis 
veiks nys nei de šimt spąs tų“.
Be to, ji pa ste bė jo, kad žiur kes gau
do tik ka tės, ka ti nai – tin gi.
„Di des nis ar ma žes nis me džiok lės 
ins tink tas yra pa vel di mas, – dar sa
kė Lo li ta. – Jei rink si tės ka ty tę, pa
si do mė ki te, ar ge ra me džio to ja bu
vo jos ma ma“.

Il gi ūsai – ge res nė ko ky bė
Pru la ir gi ga lė jo pa si gir ti uni ka lio
mis ži nio mis apie grau ži kų siau
bū nes – ka tes.
„Ar ge ra me džio to ja ka tė, ga li ma 
spręs ti pa gal ūsų il gu mą, – sa kė ji. 
– Kuo il ges ni ūsai, tuo me džio ji mo 
ins tink tas di des nis“.
Ne la bai se niai „Kok tei lio“ ger bė ja 
tu rė jo ka ti ną, ku ris ne tik iš gau dė 
vi sus ta ra ko nus, bet ir ne ga lė da
vo nu rim ti, jei na mie ko kia mu sė 
ar uo das zyz da vo.
„Na ir kas, kad po to kios me džiok
lės na mai kaip po ka ro at ro dy da
vo, už tat nak ties mie go nie kas ne
trik dy da vo“, – juo kė si ji.

tie sa: �� il�gaū�sės�ka�tės�bi�jo�net�
zom�biai.

La bai įdo mus fak tas
Ka čiu kai gims ta ak li ir kur ti.

Ką šne kė jo se no liai
Šian dien pra si dė jo pa sku ti ny sis 
žie mos mė nuo – va sa ris.
Jei šį mė ne sį pūs šiau rės vė jai – 
bus der lin gi me tai, jei ne pūs – bus 
vė juo tas ba lan dis.
Jei va sa rį lai ky sis šal čiai – bus karš
ta va sa ra.

Mie li klai pė die čiai
Viešaja me trans por te, po že mi nė
se pe rė jo se jūs lai ko tės už ne šva
rių tu rėk lų. Da lis pur vo lie ka ant 
jū sų ran kų. Kuo daž niau jūs maz
go si te ran kas ir vėl im si te už tu
rėk lų, tuo mū sų mies tas bus šva
res nis.

Čes ka (397 719; cha me leo no lie žu vis  
du kart il ges nis nei kū nas, Čes kos –  

tik vie ną kart)

Aukso puode – 1 000 000 Lt
Visa lentelė – 78 716 (2 x 39 358)Lt
Įstrižainės – 11 Lt
Eilutė – 4 Lt
Keturi kampai – 3 Lt

13 63 31 74 10 29 73 09 57 49 34 35 56 33 
17 12 69 26 22 50 36 54 53 59 47 52 71 18 
72 15 65 37 60 32 55 – keturi kampai
66 51 68 24 48 – eilutė
04 20 11 21 30 – įstrižainės

05 67 58 43 – visa lentelė
Papildomi prizai:
„Renault Thalia“ (TV) – Rima Dailidienė
„Ford Fusion“ – 0287058
„Peugeot 107“ – 0368375 

„Mitsubishi Colt“ – 0572918
„VW Polo“ (Loto 1634) – Eleonora Ra
simavičienė iš Klaipėdos
Kvietimai į TV:
026*000, 002*961, 038*979 

vi sus sa vo dar bo pa jū ry je me-
tus.  Nuo 1961-ųjų sa vo pro fe-
si nę veik lą uos ta mies ty je pra-
dė jęs A.G.Tiš kus čia pa li ko gi lų 
įspau dą – su ko le go mis ir bend-
ra min čiais pro jek ta vo tuo me-
tu iš ki lu sius „Ait va ro. Bil du-
ko. Vai di los“, „Pem pi nin kų“, 
„Vai kų pa sau lio“, „Sa tur no“, 
„Vin gio“, „Ši lo“, „Deb re ce-
no“ vi suo me ni nius-pre ky bi-
nius komp lek sus, gy ve na muo-
sius kvar ta lus. 

Tarp dau gy bės A.G.Tiš kaus 
kū ri nių – vieš bu čiai „Klai pė da“ 
ir „Pa ma rys“, Ne rin gos sa vi val-
dy bės ad mi nist ra ci nis pa sta tas, 
lai do ji mo na mai Klai pė do je, Pa-
ne vė žy je, Šiau liuo se bei le gen-
da ta pu si Pa lan gos ka vi nė „Vai-
di lu tė“.

Mo nog ra fi jos epig ra fu ta po pa-
ties jos he ro jaus žo džiai: „Juk kas 

2010ųjų iš va ka rė se pa si ro džiu si Lie tu
vos ar chi tek tų są jun gos Klai pė dos ap
skri ties or ga ni za ci jos rū pes čiu iš leis ta 
kny ga „Ar chi tek tas Alf re das Gy tis Tiš
kus“ ry toj bus pri sta ty ta uos ta mies čio 
bend ruo me nei.

yra ar chi tek tū ra. Dai li nin ko nu ta-
py tą pa veiks lą ga li pa ma ty ti ke li 
šim tai žmo nių. Skulp to riaus su-
kur tą skulp tū rą – ke li tūks tan-
čiai. 

Ar chi tek to dar bus ma to tūks-
tan čių tūks tan čiai. Kiek vie nas 
ar chi tek tas tu ri tai at si min ti ir 
jaus ti at sa ko my bę už tai, ką pa-
lie ka žmo nėms“.

Ra šy to jos Ni jo lės Ke pe nie nės 
ir ar chi tek tū ro lo go Vai do Pet ru-
lio pa reng to je kny go je „Ar chi-
tek tas Alf re das Gy tis Tiš kus“ 
iš sa miai pri sta to ma jo pro fe si-
nė veik la, įgy ven din ti ir tik brė-
ži niuo se li kę dar bai. Ar ti mų jų, 
drau gų bei ko le gų pri si mi ni mai 
pui kiai iliust ruo ja, ko kiu su dė-

tin gu laik otarpiu ke lią sky nė-
si tuo me tu ino va ty vios idė jos. 
Mo nog ra fi jo je at sklei džia ma ir 
ki ta ar chi tek to as me ny bės pu sė 
– pub li kuo ja mi A.G.Tiš kaus pie-
ši niai, pa ste lės bei gra fi kos dar-
bai, į ku riuos lais va lai kio mi nu-
tė mis kū rė jas „su kė lė“ dau gy bę 
nuo sta bių šio kraš to pei za žų, et-
nog ra fi nių mo ty vų.

Kny ga iš leis ta ša lies Kul tū-
ros rė mi mo fon do, Klai pė dos 
sa vi val dy bės, ar chi tek tų A.Za-
vi šos ir G.Ba ra vy ko fon dų, Lie-
tu vos ar chi tek tų są jun gos Klai-
pė dos ap skri ties or ga ni za ci jos 
na rių, uos ta mies čio ar chi tek tū-
ros bend ro vių pa ra mos dė ka.

„Klai pė dos“ inf.

kokteilis

Atėna +16
Berlynas  +1
Brazilija +29
Briuselis  +3
Dublinas  +6
Kairas  +22
Keiptaunas  +23
Kopenhaga  0

Londonas  +5
Madridas  +10
Maskva  –1
Minskas –1
Niujorkas  +3
Oslas  –13
Paryžius  +6
Pekinas  0

Praha  –1
Ryga  –4
Roma  +8
Sidnėjus  +25
Talinas  –5
Tel Avivas  +22
Tokijas  +8
Varšuva  –3

Saulė teka 8.21
Saulė leidžiasi 17.07
Dienos ilgumas 8.86
Mėnulis (pilnatis) teka 20.40
Mėnulis leidžiasi 8.36

32-oji metų diena. Iki Naujųjų me-
tų lieka 333 dienos. Saulė Vande-
nio ženkle.

Brigita, Eidvilė, 
Gytautas, Ignotas, 
Jovaidas, Sigibertas, 
Vasaris

vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–5

–4

Vilnius
–4

Alytus
–5

Kaunas
–4

Utena

–5

–4
Panevėžys

–4
ŠiauliaiTelšiai

–5

Klaipėda
–3

Vėjas
5–7 m/s

Šiandien, vasario 1 d.

Orai
Šiandien orai subjurs: snigs beveik vi
soje Lietuvoje, o rytiniuose rajonuose 
numatomas smarkus sniegas, pustys. 
Temperatūra 2–6 laipsniai šalčio. Ant- 
radienį sniego sulauksime mažiau, ta
čiau vis dar pustys. Šaltis truputį atlėgs. 
Temperatūra naktį 4–9, dieną 1–4 laips
niai šalčio.

teleloto Tiražo Nr. 721
2010-01-31

1876 m. gi mė ku ni gas, tau to sa kos 

rin kė jas ir skel bė jas Juo zas Čap li-

kas. Mi rė 1961 m.

1887 m. gi mė Lie tu vos vals ty bės 

vei kė jas, tei si nin kas Vla das Mer-

kys. Mi rė 1955.

1650 m. mi rė pran cū zų fi lo so fas ir 

ma te ma ti kas Re ne De car tes.

1884 m. įšleis tas pir ma sis Oks for do 

ang lų kal bos žo dy no to mas.

1896 m. Ita li jo je įvy ko Gia co mo 

Puc ci ni ope ros „ Bo he ma“ prem-

je ra.

1915 m. Di džio jo je Bri ta ni jo je pa-

suo se pra dė tos kli juo ti as me nų fo-

to nuot rau kos.

1931 m. gi mė Ru si jos pre zi den tas 

Bo ri sas Jel ci nas. Mi rė 2007 m.

1974 m. gais ro me tu San Pau lo (Bra-

zi li ja) dan go rai žy je žu vo per 200 

as me nų.

2003 m. grįž tant iš mi si jos kos mo-

se virš Tek sa so vals ti jos (li kus apie 

60 km iki že mės) įvy ko erd vė lai-

vio ka tast ro fa, ku rio je žu vo 7 įgu-

los na riai.

2007 m. Pran cū zi jo je įsi ga lio jo 

drau di mas rū ky ti vie šo se vie to se.
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