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Užsisakę 4 skelbimus pasirinkite dovaną: 
dar 1 skelbimą papildomai 
arba mėnesio dienraščio prenumeratą.
1 skelbimas – 15 žodžių.  
Akcija vyksta visą vasarį!
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Spręskite kryžiažodį 
ir lamėkite prizą

me tų klai pė die tės sep ty ne tu kas

Dai va ja naus kai tė
d.janauskaite@kl.lt

Pre ten den čių kas met vis dau giau
Kas kart pa si bai gus kon kur sui pa
si girs ta bal sų, jog ateis die na, kai 
ne be tu rė si me ką siū ly ti į gar bin
go Me tų klai pė die tės ti tu lo pre
ten den čių są ra šą. 

Dau gy bė pro tin gų, at si da vu
sių sa vo dar bui, atjaučiančių ki
tą ne lai mėje, gar si nan čių mies to 
bei ša lies var dą, be si rū pi nan čių 
mies to žmo nių ge ro ve mo te rų ja
me jau bu vo.

Ta čiau kas met klai pė die čiai 
iš ke lia vis dau giau mū sų mies
to mo te rų, ver tų gar bin go ti tu
lo. Per nai klaipėdiečiai, rink da mi 
kon kur so fi na li nin kių sep ty ne tu
ką, bal sa vo už 41 mo te rį.

Šie met šis są ra šas bu vo dar il
gesnis. Tai by lo ja, kad gy ve na
me ak ty vių, nea be jin gų ir stip rių 
mo te rų laik me čiu.

Į pre ten den čių są ra šą bu vo 
įtrauk tos 61 mo ters pa var dės.

Tie sa, tik įsi bė gė jus bal sa vi
mui, paaiš kė jo, kad ve te ri na ri

Aš tun tą kar tą 
dien raš čio „Klai pė
da“ or ga ni zuo ja mi 
me tų klai pė die tės 
rin ki mai iš žie mos 
są stin gio iš ju di no uos ta mies čio gy ven
to jus, ku rie dar ak ty viau nei anks tes
niais me tais įsi jun gė į pui kiau sių mū sų 
mies to mo te rų paieš kas.

i.Ša ka lie nė�

N.Han sen� R.il gū nė�

k.kes mi nie nė� M.Pik laps� D.Žič ku vie nė�

L.Grin či kai tė�

jos gy dy to ja Ri ta Gi nei kie nė, gy
vū nų glo bos na mų „5 pė du tės“ 
stei gė ja, pa kei tu si pa var dę ir ta
pu si Il gū ne, klai pė die čių pa siū
ly ta dviem pa var dė mis.

Ta čiau tai ne sut rik dė kon kur so 
ei gos, už šią mo te rį ati duo ti bal
sai su su muo ti.

Pa gar ba vi sų pro fe si jų at sto vėms
Klaipėdos žmo nės bu vo ypač 
ak ty vūs bal suo da mi už sa vo fa
vo ri tes.

Šie met pre ten den tė mis į Me
tų klai pė die tės ti tu lą ta po Lo re
ta Ber žins kie nė, Da lia Biels ky tė, 
Ra sa Bras laus kie nė, Rai mon da 
Bu čins kie nė, Re na ta Būd vy tie nė, 
Je li za ve ta Dau gi nin kie nė, Auš ra 
Dau kan tai tė, Re gi na Dir vons kie
nė, Da ly tė Fa bi jo na vi čie nė, Ve ra 
Ga rič ki na, Ri ta Il gū nė, Li na Grin
či kai tė, Dil je ta Gus tie nė, Ni jo
lė Han sen, Alek sand ra Iva nen ko, 
Vi da Jab lons kie nė, Va le ri ja Jan
kū nai tė, Aud ro nė Ma ri ja Ja nu lie

nė, Kris ti na Jo ku ba vi čie nė, Gra
ži na Juo dy tė, Vio le ta Ju sio nie nė, 
Te re sė Kar pa vi čiū tė, Gied rė Kar
pie nė, Vir gi ni ja Ka za kaus kie nė, 
Ire na Kaz laus kie nė, Si gi ta Ke dy
tė, Kris ti na Kes mi nie nė, Vir gi ni ja 
Ko chans ky tė, Re gi na Kon tau tie
nė, Je le na Kro chi na, Dai va Kša
nie nė, Da lia Kuž mars ky tė, Ta
ma ra Lo chan ki na, Dai va Lo žy tė, 
Ely tė Luk šie nė, Dia na Ma čiū
tė, Da nu tė Maž ri mie nė, Aud ro
nė Mil kin tai tė, Onu tė Mi ta lie nė, 

Lo re ta Nar vi lai tė, Ai da Pe če liū
nie nė, Uli ja na Pet rai tie nė, Vir
gi ni ja Pet kie nė, Mag da le na Pik
laps, Tat ja na Puš kars ka ja, Ing ri da 
Rim kie nė, In ga Ri nau, Jo vi ta Sau
lė nie nė, Ro me na Sa vic kie nė, Ne
lė Sa vi čen ko, Dia na Stan kai tie nė, 
Zi ta Stan kū nai tė, Ire na Ša ka lie nė, 
Ag ni ja Šei koSa ru lie nė, Vid man
ti na Ti mins kie nė, Ali na Ve ly ki nė, 
Lo li ta Zem lie nė, Da nu tė Žič ku
vie nė, Dai va Že mai
tie nė, Da lia Žu kie nė. 4
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Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Tal kos kie muo se pra si dė jo anks
ty vą šeš ta die nio ry tą. Da lis gy
ven to jų sa vo kie mus sku bė jo va
ly ti ir sek ma die nį.

Ypač ak ty vūs bu vo pie ti nės 
mies to da lies gy ven to jai. Tal kos 

vy ko Sta ty bi nin kų pro spek te, 
Šiau lių, Smil te lės, I.Si mo nai ty
tės, Mi ni jos gat vė se esan čių dau
gia bu čių kie muo se.

Ini cia ty vą ro dė ir Žve jy bos uos
to ra jo no gy ven to jai. 

Ypač gau sios pa jė gos su si
rin ko va ly ti Ni dos 40 na mo 
ap lin kos. 

Kar tu su gy ven to jais sa
vait ga lį čia dar ba vo si ir bend
ro vės „Ma rių val dos“ trak to
riu kas.

Sek ma die nio ry tą dar bai vi rė ir 
Mi ni jos gat vės 11ojo dau gia bu
čio kie me.

Su si vie ni ję klai pė die čiai nu va
lė ša li gat vius, au to mo bi lių sto vė

ji mo vie tas, nu ka sė ta kus, įva žas į 
kie mus.  Va ly ti dau gia bu čių na
mų kie mų gy ven to jai rin ko si ir 
prieš tai. 

Iki sa vait ga lio tal kos bu vo 
įvy ku sios kai ku riuo se Tai kos 
pro spek to, Reik ja vi ko, Smil
te lės gat vių dau gia bu čių kie
muo se.

„Sma gu, kad gy ven to jai pa tys 
rū pi na si sa vo kie mais. Tai yra 
svei kin ti na. Daug leng viau mū
sų dar buo to jams. Sten gia mės 
pa dė ti tal kų or ga ni za to riams 
kuo ga li me. Pas ko li na me įran
kių“, – tvir ti no bend ro vės „Ci
ty Ser vi ce“ Klai pė dos pa da li nio 
va do vas Min dau gas Ge nys.

Klai pė die čiai rin ko si į tal kas

Uos ta mies čio gy ven to jai pa si ry žo pa tys 
iš va duo ti iš snie go sa vo dau gia bu čių na
mų kie mus. Sa vait ga lį žmo nės, ap si gink
la vę kas tu vais ir kir tik liais, rin ko si į tal kas.

Vid man tas Ma tu tis
v.matutis@kl.lt

Eu ro pie tiš ka va dy ba gar sė jan
tis Uos to di rek ci jos va do vas Eu
ge ni jus Gent vi las ste bi na ne ti kė
tais spren di mais.

Uos to di rek ci jo je su da ry tas klai dų 
ar ba nuo dė mių są ra šas, ku ris api
ma lai ko tar pį nuo 2008 m. sau sio 
1 d. iki da bar. Tai ko ma tar si pa da
ry tų klai dų am nes ti ja – pra si žen
gu sie ji ne bus bau džia mi.

Ta čiau jei nu slėp tos nuo dė mės 
iš lįs į die nos švie są, bus tai ko mos 
san kci jos.

„Ge riau ži no ti pro ble mas da bar 
ir ieš ko ti jų spren di mo bū dų, nei 
su ži no ti apie jas ta da, kai jau bus 
vė lu“, – ti ki no E.Gent vi las.

Iš vi so są ra še jau nu ro dy tos 
33 nuo dė mės. Vi sas jas pa tei kė 
tik uos to sta ty bo mis už sii man
tis inf rast ruk tū ros pa da li nys. Jo 
dar buo to jų nu si žen gi mai yra pa
tys įvai riau si – nuo pro jek ta vi mo 
ar tech no lo gi jų klai dų iki lai ku 
ne pa teik tų už sa ky mų ar ne su de
rin tų do ku men tų.

E.Gent vi las mi nė jo, kad bus 
nu trauk ta su tar tis su ran go vu, 
ku ris 23 mė ne sius neuž tik ri no 
ga ran ti jų. To neiš rei ka la vo pa čios 
Uos to di rek ci jos dar buo to jai.

Nuo dė mių są ra šas

Šiais me tais di rek ci ja įvai rioms 
sta ty boms uos te pla nuo ja pa nau
do ti per 200 mln. li tų. Tai bū tų 
re kor di nė vi sų lai kų me tų in ves ti
ci ja. Uos to di rek ci jos inf rast ruk
tū ros ir plėt ros di rek to rius Vi das 
Ka ro lis tei gė, kad kai ku rie pro
jek tai jau at si lie ka nuo pla nų.

Dėl to 20 pro c. kal tės ten ka pa
čiai di rek ci jai, 80 pro c. – pro jek
tuo to jams, sa vi val dy bei, ku ri gai
ši na lai ką de rin da ma pro jek tus.

E.Gent vi las ak cen ta vo, kad įta
kos tu rė jo ir Uos to di rek ci jos fi
nan sų su dar ky mas.

Di rek ci ja Vy riau sy bės nu ro
dy mu pri vers ti ne tvar ka pri va lė
jo skir ti 200 tūkst. li tų pa vil jo nui 
Šan cha ju je įreng ti, kur Lie tu va 
bus pri sta ty ta pa sau li nė je pa ro
do je Ki ni jo je.

Vie ny bė: �� Šiau�lių�gat�vės�3�dau�gia�bu�čio�gy�ven�to�jai�pa�tys�iš�si�va�lė�sa
vo�kie�mą.� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Prin ci pas: �� E.Gent�vi�las� apie�
uos�te� iš�ky�lan�čias� pro�ble�mas�
no�ri�su�ži�no�ti�tuo�jau�pat.

Pastangos: �� kastuvais�vakar�rytą�mojavo�ir�Minijos�gatvės�11�namo�gyventojai.
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Ša rū nas Čer niaus kas

20-osios Lie tu vos ne prik lau so-
my bės at kū ri mo me ti nės sos ti-
nė je bus pa mi nė tos ne tik šven-
ti niais ren gi niais, bet ir pro tes-
tu. Prie ne vei kian čių Spor to rū-
mų ko vo 11 d. rink sis žmo nės, ku-
riems ne pa tin ka tai, kaip po 20 
ne prik lau so my bės me tų at ro do 
mū sų vals ty bė.

Ir švęs, ir pro tes tuos

Ne no rė jo duo ti lei di mo

Vie ta – su klaus tu ku

Ko vo 11-ąją  
pa mi nės pro tes tu

Ne pa si ti ki: 

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

Pa ly gin ti su gruo džiu, sau sį nu-
kri tu si oro tem pe ra tū ra Vil niu je 
37,5 pro c. au gi no ši lu mos ener gi-
jos su var to ji mą dau gia bu čiuo se 
na muo se.

Ba ro kas: 

Le do skulp tū rų  
vil nie čiai neiš vys
Jau ki tą sa vai tę sos ti nės se na mies ty je 
tu rė jo pra si dė ti le do skulp tū rų pa ro da. 
Ta čiau jos or ga ni za to riai su si dū rė su ne-
ti kė tais sun ku mais, ir šiais me tais vil nie-
čiai le do skulp tū rų neiš vys.

Išau go: 

Šal čiai au gi no ši lu mos su var to ji mą

Vil niaus val džia ei-
na link to, kad iš vis 
ri bo tų žmo nių tei sę 
į su si rin ki mus.
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AKCIJA!!!  
NUOLAIDOS  

IKI 50%!!!
* - ir jokių papildomų sąlygų...

TIKRAS TURTAS –  
GERAI APSAUGOTAS TURTAS!
Tel. (8-46) 300 577, faks. (8-46) 300 576
www.levoriskis.com

ŠeštadienįPreiloje,„Kuršma
riųvilos“kieme,atidarytasle
doskulptūrųkiemas,kurekspo
nuojamiTarptautinioledoskulp
tūrųsimpoziumodalyviųkūri
niai.Jamedalyvavotrysskulpto
riaiišLietuvosirvienasišLatvi
jos.Ledoskulptūromisgyvento
jaiirmiestosvečiaigalėsgrožė
tisikipavasario,kolšiosištirps.

Mariųledas
virtožuviMis

Paštodėžutėje–
keistasradinys

Reikjavikogatvėjegyvenan
tisklaipėdietissavopašto
dėžutėjeradokeistusdaik
tus–šešis7,65milimet
rokalibrošoviniusirdupa
sus,kurieišduoti40ir70
metųklaipėdiečiams.Poli
cijaaiškinasi,kaipšoviniai
irdokumentaipatekoįpa
štodėžutę.

klaiPėdiečiaMs
sekėsi

TV3projekte„Chorųkarai“at
likėjasDeivisirjovadovauja
masKlaipėdoschorassurin
komaksimalųkomisijosba
lųskaičių.Tačiaužiūrovainu
sprendėkitaip–daugiausiai
balsųatidavėkauniečiams.Su
sumavusvisusrezultatusklai
pėdiečiailikotreti,opirmoji
vietatekoKaunochorui.

Mil da Ski riu tė
m.skiriute@kl.lt

Re kor di niu grei čiu mies te skrie
jan tį au to mo bi lį už fik sa vo Lie po jos 
gat vė je pa sta ty tas grei čio ma tuok
lis Nau jų jų me tų su tik tu vių nak tį. 
Tai bu vo pa sku ti nis 2009ųjų pa
žei dė jas, ku rį už fik sa vo ra da ras.

Net pa rei gū nai ap stul bo, iš vy
dę, jog vai ruo to jas gat ve lė kė 177 
ki lo met rus per va lan dą grei čiu. 
Leis ti ną grei tį jis vir ši jo 127 ki lo
met rais per va lan dą.

Tas pa ts vir ši jan tis grei tį as
muo už fik suo tas dar du kar tus. 
Pro P.Li dei kio gat vė je sto vin
tį grei čio ma tuok lį, o grįž da mas 
pro tą pa tį Lie po jos gat vė je jis lė
kė dau giau nei 160 ki lo met rų per 
va lan dą grei čiu.

„Tai vi sų lai kų Klai pė dos re
kor das. Pro tu ne su vo kia ma, kad 
žmo gus vie to je, kur leis ti nas 
grei tis 50 ki lo met rų per va lan
dą, le kia 177 ki lo met rų per va
lan dą grei čiu. Vi si tie, ku rie va
žiuo ja dau giau nei 100 ki lo met rų 
per va lan dą grei čiu, ne tu ri pro
to“, – tvir ti no Klai pė dos ke lių 

Grei čio re kor das – 177 km/h
Au to mo bi lių vai ruo to jams mies to  
gat vės tam pa lenk ty nių tra sa. Per nai 
grei čio ma tuok liai už fik sa vo ke lių chu
li ga ną, skrie ju sį 177 ki lo met rų per va
lan dą grei čiu. Vai ruo to jas įkliu vo net 
tri jo se vie to se.

Pa žei di mas: � pernaigreičiomatuokliaiužfiksavorekordiniugreičiu
važiavusįautomobilį.  VytautoLiaudanskionuotr.

Daž niau siai klai pė
die čiai leis ti ną grei
tį vir ši ja nuo 20 iki 
30 ki lo met rų per 
va lan dą.

Atos to gos. Nuo šian dien Klai pė dos 
ap skri ties vir ši nin kas Arū nas Burk
šas ato sto gaus. Į dar bą jis grįš va sa rio 
15 die ną. Atos to gų me tu A.Burk šą pa
va duos ap skri ties va do vo pa va duo
to jas Ar tū ras Šul cas.

Sa vi val dy bė. Šian dien 10.30 val. 
mies to me ras Ri man tas Ta raš ke vi
čius su si tiks su „Mais to ban ko“ at sto
ve dėl Klai pė dos fi lia lo ati da ry mo. 
Nuo 14 iki 15 val. uos ta mies čio va do
vas te le fo nu bend raus su gy ven to
jais. Me rui ga li ma skam bin ti te le fo
nais 39 60 00 ar ba 39 60 01.

Gais ras. Už va kar pa ry čiais Ši lu tės 
ra jo ne, Kio šių kai me, vie no aukš to 
na me, ku ria me gy ve na aš tuo nios 
šei mos, ki lo gais ras. Jo me tu žu vo 
46 me tų bu to šei mi nin kas. Įta ria ma, 
jog gais ras ki lo dėl neat sar gaus rū ky
mo lo vo je.

Ne lai mė. Už va kar apie 20 val. Kre
tin go je ši lum ve žis kliu dė ir mir ti
nai su ža lo jo per bė gius bė gu sį 60 
me tų vy rą.

Nuo bau da. Už va kar pa va ka re Per
kė los gat vė je 48 me tų vai ruo to jas, 
siek da mas iš veng ti at sa ko my bės už 
pa žei di mą, ban dė pa pirk ti po li ci jos 
pa rei gū ną. Vy ras pa tru liui pa siū lė 
50 li tų ky šį, nes bu vo pa si bai gęs jo 
au to mo bi lio tech ni nės ap žiū ros ter
mi nas. Vai ruo to jas pri sta ty tas į areš
ti nę, kur bu vo ap klaus tas.

Pa gal ba. Pa ty ru sių tei si nin kų ko
man da, at si žvelg da ma į sun kią ša
lies eko no mi nę si tua ci ją bei tei si nių 
pa slau gų po rei kį, įgy ven di na pro jek
tą „Tei si nė pa gal ba kiek vie nam“. Klai
pė die čiai bus ne mo ka mai kon sul
tuo ja mi ci vi li nės, dar bo, ad mi nist
ra ci nės tei sės klau si mais. Ne mo ka
mos kon sul ta ci jos tei kia mos pre ky
bos ir vers lo cent re „Her kaus ga le ri
ja“, Man to g. 22, 4 aukš tas, kiek vie ną 
ant ra die nį, tre čia die nį ir ket vir ta die
nį nuo 12 iki 13 val. Bū ti na re gist ra ci
ja tel. +370 685 78630, el. p. info@pp
grupe.lt, konsultacijos@credibell.lt.

Mir tys. Už va kar Met ri ka ci jos sky riu
je už re gist ruo tos 4 klai pė die čių mir
tys. Mi rė My ko las Alf re das Put rius (g. 
1932 m.), Bi ru tė Ze le nie nė (g. 1938 m.), 
Da nu tė Jo nu šie nė (g. 1941 m.), Li na 
Te re sė lė Ta mu ly nie nė (g. 1947 m.).

Nau ja gi miai. Per dvi sta tis ti nes pa
ras pa gim dė 16 mo te rų. Gi mė 8 mer
gai tės ir 8 ber niu kai.

Grei to ji. Va kar iki 15 val. grei to sios pa
gal bos me di kai su lau kė apie 30 iš kvie
ti mų. Dau giau siai klai pė die čiai skun
dė si pil vo skaus mais ir krau jo ta kos su
tri ki mais. Į pa gal bą me di kai sku bė jo ir 
karš čiuo jan tiems vai kams.

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

Vak ci na nuo pan de mi nio gri po 
ne graibs to ma. Bet spe cia lis tus 
jau di na dėl gri po komp li ka ci jų į 
li go ni nes be si krei pian čių žmo
nių skai čiaus di dė ji mas.

„Vak ci na nuo pan de mi nio gri
po nė ra nuo din ga. Vi si jau
čia mės ge rai“, – ti ki no pa
si skie pi ję sep ty ni Klai pė dos 
vi suo me nės svei ka tos cent ro 
dar buo to jai.

41 – tiek me di kų ir gy ven to
jų pa si skie pi jo nuo pan de mi nio 
gri po Klai pė dos ap skri ty je. Vak
ci nos gau ta 1710 do zių.

Uos ta mies ty je kol kas ak ty
viau siai skie py ta si bend ro vė je 
„Ma no šei mos gy dy to jas“, Klai
pė dos ap skri ties li go ni nė je.

Ta čiau klai pė die čius pra len kė 
prie ku liš kiai ir gargž diš kiai, ge
ro kai ak ty viau pa si nau do ję ga li
my be ap si sau go ti nuo pan de mi
nio gri po.

Klai pė dos vi suo me nės svei ka
tos cent ro Užk re čia mų jų li gų ir 
pro fi lak ti kos sky riaus ve dė ja Ona 
So ko lo va sa kė, kad kol kas anks
ti api bend rin ti vak ci na ci jos nuo 
pan de mi nio gri po re zul ta tus.

Dar neaiš ku, kas ak ty viau skie
pi ja si – me di kai ar pa pras ti gy
ven to jai. Šie duo me nys bus pa
teik ti ar ti miau siu me tu.

„Kai tik pa di dės ser ga mu mas 
gri pu ar, ne duok Die ve, bū tų už
fik suo tas mir ties at ve jis – vak
ci nos ne lik tų. Gal ta da ir žmo
nės pa keis tų po žiū rį“, – pa ste bi 
ve dė ja.

O.So ko lo va pa brė žė, kad nors 
gri po epi de mi ja bai gė si, ta čiau į 
mies to li go ni nes be si krei pian čių
jų dėl sun kios gri po ei gos ne tik 
ne ma žė ja. At virkš čiai, praė ju sią 
sa vai tę jų skai čius išau go.

Į mies to li go ni nes dėl gri po 
komp li ka ci jų krei pė si 21 žmo
gus, 15 iš jų pa gul dy ta. Tarp jų – 
du vai kai.

Še ši žmo nės at si dū rė In ten
sy vio sios te ra pi jos ir rea ni ma
ci jos sky riu je. Prieš sa vai tę šie 

skai čiai bu vo per pus ma žes ni. 
Ser ga mu mas gri pu ir ūmio mis 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in
fek ci jo mis uos ta mies ty je iš lie
ka sta bi lus. Per sau sį kas sa vai
tę už re gist ruo ja ma apie de šimt 
nau jų gri po at ve jų.

Pa sak O.So ko lo vos, ki lus įta
ri mų dėl A (H1N1) vi ru so, siun
čia mi ty ri mai į AIDS la bo ra to ri
ją Vil niu je.

Per šį se zo ną iš Klai pė dos iš
siųs ta 90 ty ri mų, iš jų 27 gau tas 
tei gia mas at sa ky mas dėl pan de
mi nio gri po. 12 at ve jų nu sta ty tas 
se zo ni nis gri pas.

Lie tu vo je nuo pan de mi nio gri
po pa si skie pi jo apie tūks tan tis 
gy ven to jų.

Pas kie py tų jų skai čius – 41

po li ci jos biu ro Ad mi nist ra ci nės 
veik los po sky rio vir ši nin kas Ra
mū nas Ši dei kis.

Už per nai ma tuok lių už fik suo
to grei čiau siai lė ku sio au to mo
bi lio grei tis sie kė 165 ki lo met

rus per va lan dą. Per nai grei čio 
ma tuok lių už fik suo tiems pa žei
dė jams bu vo su ra šy ta 4 tūkst. 
pro to ko lų. Daž niau siai klai pė
die čiai leis ti ną grei tį vir ši ja nuo 
20 iki 30 ki lo met rų per va lan dą. 
Už per nai grei tį vir ši ju siems ir 
ma tuok lių už fik suo tiems pa žei
dė jams su ra šy ta pro to ko lų dau
giau – 5 952.

„Va di na mie ji ra da rai la bai rei
ka lin gi. Jie draus mi na vai ruo to
jus ir at lie ka pre ven ci nę funk ci
ją. To se vie to se, kur jie pa sta ty ti, 

ava rin gu mas tik rai su ma žė jęs“, 
– pa brė žė R.Ši dei kis. Šiuo me tu 
Klai pė do je yra 18 vie tų, ku rio
se mon tuo ja mos pa žei dė jus fik
suo jan čios ka me ros. Vie nu me tu 
mies te vei kia 5 sta cio na rūs grei
čio ma tuok liai. „Apa ra tų už ten
ka. Jie yra pa sta ty ti pa grin di

nė se mies to ar te ri jo se. Kas met 
per žiū ri me vie tas, ku rio se di
džiau sias ava rin gu mas. Iša na li
zuo ja me ne lai mių prie žas tis. Jei 
kur nors ava ri ja įvy ko dėl per di
de lio grei čio, ga li me per kel ti į šią 
vie tą ma tuok lį“, – tvir ti no R.Ši
dei kis.
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Klaipėdos miesto gyventojams ir 
įmonėms centralizuotai geriamasis 
vanduo tiekiamas iš akcinei bendro-
vei „Klaipėdos vanduo“ priklausan-
čių vandenviečių.

Siekdama įvertinti tiekiamo geriamo-
jo vandens kokybę, AB „Klaipėdos van-
duo“ geriamojo vandens tyrimo labo-
ratorija 2009 metais Klaipėdos mies-
te iš įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3952 
vandens mėginius, kuriuose buvo nu-
statyti 29023 rodikliai.

Iš 1-osios vandenvietės, esančios Lie-
pų g. 49A ir aprūpinančios geriamuoju 
vandeniu gyventojus į šiaurę nuo Danės 
upės, vanduo išgaunamas iš 280 m gy-
lio giluminių gręžinių. Nors šios vanden-
vietės vanduo nevisiškai atitinka higie-
nos normos reikalavimus, tačiau nusta-
tytas neatitikimų skaičius palyginti ne-
žymus. Iš paimtų per metus 1168 mėgi-
nių, higienos normos HN 24:2003 rei-
kalavimų  pagal amonį neatitiko – 8, 
pagal fluoridą – 25 mėginiai.   

Nors fluorido kiekis 1-osios vanden-
vietės vandenyje higienos normą virši-

ja nežymiai: leistina norma – 1,5 mg/l, 
randamas kiekis – 1,69-1,76 mg/l, AB 
„Klaipėdos vanduo“ jau yra parengu-
si programą, skirtą fluoridų ir amonio 
kiekio koncentracijai pirmosios van-
denvietės tiekiamame vandenyje su-
mažinti. Kol bus įdiegta fluoridus iš 
vandens šalinanti technologija, į šiau-
rę nuo Danės gyvenantiems klaipėdie-
čiams rekomenduojama naudoti fluo-
ru nepraturtintą ar bent jau kuo ma-
žesnį kiekį turinčią dantų pastą ir re-
guliariai tikrintis dantis.

Iš 3-iosios vandenvietės, esančios 
Kairių g. 13 (už AB „Vakarų laivų re-
montas“) ir aprūpinančios geriamuo-
ju vandeniu gyventojus į pietus nuo 
Danės upės, tiekiamo vandens kokybė 
atitinka higienos normos HN 24:2003 
reikalavimus. Per metus iš 3-iosios 
vandenvietės įvadų ir vidaus tinklų bu-
vo paimti ir ištirti 2784 mėginiai. 

Informacija parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos geriamojo vandens įstatymu.

Užs. 533622

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė 2009 metais

Už duo tis: �� Me�tų�klai�pė�die�tės�or�ga�ni�za�ci�nio�ko�mi�te�to�na�rėms�D.Ja�naus�kai�tei�ir�L.Bie�liaus�kai�tei�te�ko�ne�
tik�skai�čiuo�ti�iš�laik�raš�čio�iš�kirp�tus�la�pe�lius,�bet�ir�su�muo�ti�bal�sus,�atsiųstus�in�ter�ne�tu�bei�te�le�fo�nu.� �

� As�tos�Alek�sė�jū�nai�tės�nuo�tr.

Kaip ir anks tes niais 
me tais, kai ku rios mo

te rys mies tie čių siū ly tos ne be 
pir mą kar tą. Kai ku rios jų jau bu
vo ta pu sios ir fi na li nio sep ty ne
tu ko da ly vė mis.

Aki vaiz du, kad Klai pė dos žmo
nės pa ste bi įvai rio se sri ty se pa si žy
min čias bei gi lų pėd sa ką sa vo ge rais 
dar bais pa lie kan čias mo te ris.

Kon kur se – nau jos tech no lo gi jos
Šie met skai ty to jų pa to gu mui bal
suo ti už fa vo ri tes bu vo ga li ma tri
mis bū dais.

Tra di ciš kai dien raš čio „Klai pė
da“ skai ty to jai kir po spe cia lius la
pe lius iš laik raš čio, juo se įra šė, jų 
ma ny mu, ver čiau sios mo ters pa
var dę, ei lės nu me rį bei trum pai 
api bū di no šios mo ters nuo pel nus.

Už pil dę spe cia lius la pe lius, ku
rie bu vo spaus di na mi laik raš ty je, 
žmo nės ne šė juos į „Klai pė dos“ 
re dak ci ją, me tė į „Ak ro po ly je“ 
esan čia me fi lia le bei di džiuo siuo
se „Iki“ pre ky bos cent ruo se pa
sta ty tas ur nas.

Ki tas, jau ke le rius me tus gy
vuo jan tis bū das, – bal sa vi mas 
trum pą ja ži nu te te le fo nu. Šie met 
taip sa vo pa lan ku mą di džiau sios 
pa gar bos ver toms mo te rims iš
reiš kė šim tai klai pė die čių.

Ne pai sant sunk me čio, žmo nės 
ne gai lė jo po ros li tų už vie ną bal są 
ir ak ty viai bal sa vo te le fo nu.

Šie met įves ta ir nau jo vė – bal
sa vi mas in ter ne tu. Taip vie ną die
ną iš vie no kom piu te rio bu vo ga li
ma bal suo ti tik už vie ną mo te rį.

Tech ni ka yra be jaus mė ir neap
gau na ma. Tai pa dė jo iš veng ti 
gud ra vi mo.

Ly de rių pa var dės kei tė si
Aiš ki nan tis, ku rios sep ty nios mo
te rys pel nė di džiau sią mies tie čių 
prie lan ku mą ir su rin ko dau giau
siai klai pė die čių bal sų, te ko su
muo ti vi sų tri jų bal sa vi mo bū dų 
skai čius. Penk ta die nį va ka re vi
sos iš pre ky bos cent rų at vež tos 
ur nos bu vo vie nu me tu ati da ry
tos re dak ci jo je įsi kū ru sia me Me tų 
klai pė die tės rin ki mų šta be.

La pe lių kal nai jau bal sų skai
čia vi mo pra džio je pa ro dė, ku rios 
mo te rys pel nė di džiau sią mies to 
žmo nių pa lan ku mą.

Ta čiau prie su skai čiuo tų bal sa vi
mo la pe lių pri dė jus bal sa vi mo te le
fo nu bei in ter ne tu skai čius, išaiš kė
jo, kad mo der nio sios tech no lo gi jos 
ne ma žai da liai klai pė die čių la biau 
priim ti nos, o į ly de rių po zi ci jas iš
si ver žė ki tos mo te rys.

Sus kai čia vus re zul ta tus, pa ga liau 
paaiš kė jo sep ty nios mo te rys, ku rios 
pa te ko į fi na li nį Me tų klai pė die tės 
rin ki mų bal sa vi mo eta pą.

Jų pa var des skel bia me abė cė
lės tvar ka:

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;

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

Ri ta Il gū nė, gy vū nų glo bos na
mų „5 pė du tės“ stei gė ja, įmo nės 
„Au mu ra“ di rek to rė;

Me tų klai pė die tės sep ty ne tu kas
 1 Kris ti na Kes mi nie nė, spor to 

klu bo „Ki to ni ja“ stei gė ja;
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;

Ire na Ša ka lie nė, Klai pė dos sa
vi val dy bės Mies to tvar ky mo sky
riaus ve dė ja;

Da nu tė Žič ku vie nė, Klai pė dos 
kon cer tų sa lės va do vė.

Skelbs prieš Mo ters die ną
Šį kar tą ste bė ti nai daug mo te rų 
su rin ko pa na šų bal sų skai čių.

Klai pė die čiai ne gai lė jo ge rų 
žo džių, o sa vo prie lan ku mą itin 
ak ty viai iš reiš kė bal suo da mi už 
ke tu rias naš lai tes glo bo jan čią 
Alek sand rą Iva nen ko, Klai pė dos 
uni ver si te to Vai kys tės pe da go
gi kos ka ted ros ve dė ją Ra są Bras
laus kie nę, aku še ręgi ne ko lo gę 
Te re sę Kar pa vi čiū tę, mu zi ko lo gę 
Dai vą Kša nie nę, uni ver si te to dės
ty to ją In gą Ri nau, gy dy to ją Tat ja
ną Puš kars ka ją, pe da go gę Li ja ną 
Pet rai tie nę, bio lo gi jos mo ky to ją 
Ing ri dą Rim kie nę.

Jau nuo ry to jaus iki va sa rio 19 
die nos dien raš čio pus la piuo se bus 
pri sta to mos sep ty nios pre ten den
tės į Me tų klai pė die tės ti tu lą.

Su si pa ži nę su vi sų pre ten den
čių is to ri jo mis, klai pė die čiai bus 
kvie čia mi pa reikš ti sa vo ga lu ti nę 
va lią. Fi na li nis bal sa vi mas vyks 
nuo va sa rio 22 iki ko vo 3 die nos.

Me tų klai pė die tė bus iš kil min
gai pa skelb ta ko vo 5 die ną.
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Sta sys Gu da vi čius
s.gudavicius@diena.lt

Su ren gė pa si ta ri mą
Per nai Sei mas priė mė re zo liu ci ją, 
ku ria re ko men da vo Vy riau sy bei 
skir ti pa kan ka mą fi nan sa vi mą ir 
pe rim ti pa čia me Vil niaus cent re 
esan tį pa sta tą, ku ria me prieš dvi 
de šim tis me tų vei kė Lie tu vą į ne
prik lau so my bę at ve dęs Są jū dis.

Re zo liu ci jo je, be ki ta ko, ra šo ma 
apie bū ti ny bę vals ty bės reik mėms 
pe rim ti tie siai prie šais Ar ki ka ted rą 
esan tį pa sta tą Vil niu je, Ge di mi no 
pr. 1, ku ria me bu vo įsi kū ru si Są
jū džio būs ti nė. „Vy riau sy bei re
ko men duo ja ma už baig ti 2000 m. 
pra dė tus spren di mus, kad Vil niu je, 
Ge di mi no pr. 1 na me, bū tų įkur tas 
Lie tu vos Są jū džio mu zie jus – Lie
tu vos vals ty bės mu zie jaus fi lia las. 
Atei ty je tu rė tų bū ti nu ma to ma iš
pirk ti ir pe rim ti vi suo me nės reik
mėms vi są šį pa sta tą“, – nu ro
do ma re zo liu ci jo je.

Mi nist ro pir mi nin ko tar ny bos 
kanc le ris Dei vi das Ma tu lio nis 
in for ma vo, kad re zo liu ci jos vyk
dy mas „po tru pu tį ju da prie kį“. 
Esą jau prieš mė ne sį D.Ma tu
lio nio dar bo ka bi ne te bu vo su
reng tas at sa kin gų pa rei gū nų pa
si ta ri mas, ku ria me svars ty ta, kas 
ir kaip tu rė tų bū ti da ro ma su Ge
di mi no pr. 1 na mu Vil niu je.

„Su tar ta, kad rei kia ruoš ti tei
si nę ba zę, da bar Vil niaus sa vi
val dy bės tu ri mas pa tal pas šia me 

Są jū džio na mai – valstybės žinion
Vy riau sy bė ti ki na „po tru pu tį“ vyk dan ti 
Sei mo prieš dau giau nei me tus priim tą re
zo liu ci ją dėl Są jū džio būs ti nės pe rė mi mo 
vals ty bės reik mėms, nors kol kas neaiš
ku, ka da bus priim ti spren di mai.

pa sta te per duo ti Lie tu vos gy
ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos 
ty ri mo cent rui, ku ris su Są jū džiu 
ga lė tų to se pa tal po se įreng ti mu
zie jų“, – tvir ti no kanc le ris.

Dar neaiš ku, ka da priims
Ta čiau dar neaiš ku, ka da ga lė tų 
bū ti priim tas Vy riau sy bės nu
ta ri mas dėl Są jū džio pa tal pų ir 
bū si mo mu zie jaus įstei gi mo. Šio 
do ku men to pro jek tą da bar ren gia 
ir su ki to mis ins ti tu ci jo mis de ri na 
Kul tū ros mi nis te ri ja.

D.Ma tu lio nis sa kė, kad pa
pras tai su de rin ti to kio po bū džio 
nu ta ri mus už trun ka nuo ke lių 
sa vai čių iki po ros mė ne sių. To dėl 
ti ki ma si, kad pa va sa riop Vy riau
sy bė je jau bus ga li ma svars ty ti, ar 
priim ti pa siū ly tą jį nu ta ri mą.

Bet Mi nist ro pir mi nin ko tar
ny bos kanc le ris tei gė, kad kol 
kas ne bus spren džia mas Sei mo 
re zo liu ci jo je ke lia mas klau si mas 
dėl vi so pa sta to, ku ria me bu vo 
įsi kū ręs Są jū dis, pe rė mi mo vals
ty bės reik mėms. „Ne, šis klau

si mas šiuo me tu dar ne ke lia mas. 
Kaip bus atei ty je – pa ma ty sim, 
svars ty sim“, – tei gė jis.

Kanc le ris lei do su pras ti, kad iš 
pri va čių as me nų iš pirk ti vi są pa
sta tą vals ty bei kai nuo tų per ne lyg 
bran giai.

Neat ra do lai ko
Sei mo re zo liu ci jo je taip pat pa
skelb ta, kad 1988–1990 m., dar 
iki Lie tu vos ne prik lau so my bės 
pa skel bi mo die nos, vei kęs Są jū

džio Sei mas bu vo „nors ir da li nis 
bei dar so vie tų oku pa ci nė je sis
te mo je, bet tei sė tas de mok ra ti nis 
tau tos at sto va vi mas“.

Do ku men te bu vo pa siū ly ta 
1988 m. at si ra du sio Są jū džio 
Stei gia mo jo su va žia vi mo die ną – 
spa lio 22ąją – „įtrauk ti į vals
ty bės mi ni mų die nų są ra šą, kad 
bū tų iš kel ta vals ty bi nė vė lia va“. 
Ta čiau ir tai per me tus ne pa da
ry ta. Ne pa tai sy tas nei At min
ti nų die nų, nei Vals ty bės vė lia vos 

Nes ku ba: �� po�me�tų�Vy�riau�sy�bė�tik�pra�dė�jo�gal�vo�ti,�ką�da�ry�ti�su�Są
jū�džio�na�mais.� � Min�dau�go�Ažu�ši�lio�nuo�tr.

Sta sys Gu da vi čius

Atei nan tį sa vait ga lį Lie tu va pir
mą kart šie met il sė sis net ke tu
rias die nas iš ei lės. To kių il gų jų 
sa vait ga lių 2010ai siais bus dar 
trys.

Sa vait ga lį, prie šeš ta die nio ir 
sek ma die nio, va sa rio 13 ir 14 d., 
pri si dės dar dvi poil sio die nos – 
va sa rio 15oji, pir ma die nis, ir va
sa rio 16 d., ant ra die nis. Pas ta ro ji 
bus šven ti nė die na, kai bus mi
ni mos Lie tu vos ne prik lau so mos 
vals ty bės at kū ri mo me ti nės.

Per nai gruo dį priim tu Vy riau
sy bės nu ta ri mu „Dėl poil sio die nų 
per kė li mo 2010 me tais“ lais va
die nis iš va sa rio 20osios, šeš
ta die nio, per kel tas į pir ma die nį, 
va sa rio 15 d. To dėl iš kart po il
go jo sa vait ga lio lie tu viai dirbs 
tre čia die nį, ket vir ta die nį, penk
ta die nį ir šeš ta die nį, o il sė sis vos 
vie ną die ną – sek ma die nį, va sa rio 
21ąją.

Ki tas il gas, ke tu rių die nų, sa
vait ga lis lau kia jau po mė ne sio. 
Lie tu vo je bus il si ma si nuo ket vir
ta die nio, ko vo 11osios, iki sek
ma die nio, ko vo 14osios. Ko vo 
11ąją bus šven čia mas Lie tu vos 
ne prik lau so my bės at kū ri mo dvi
de šimt me tis.

Vy riau sy bės nu ta ri mu poil sio 
die na iš ko vo 20osios, šeš ta
die nio, per kel ta į penk ta die nį, 
ko vo 12 d.

Ke tu rios poil sio die nos bus 
ir švenčiant Jo ni nes – bir že lio 
24ąją. Tai ir gi bus ket vir ta die nis, 
to dėl bus poil siau ja ma tą dien, 
pa skui bir že lio 25, 26 ir 27 d. Vy
riau sy bės nu ta ri mu už bir že lio 
25ąją, penk ta die nį, bus ati dirb ta 
šeš ta die nį, bir že lio 19 d.

Lie pos 6oji – Vals ty bės (Min
dau go ka rū na vi mo) die na – 
šie met bus ant ra die nį. Tai su da rys 
są ly gas Lie tu vo je il sė tis ke tu rias 
die nas iš ei lės, tai yra sa vait ga lio 
die no mis lie pos 3 ir 4 d., taip pat 
lie pos 5ąją, pir ma die nį, ir lie pos 

6 d. Už lie pos 5ąją bus ati dirb ta 
šeš ta die nį, lie pos 10 d.

Dar po rą syk šie met sa vait ga liai 
truks po tris die nas, nes šven ti nė 
die na bus pir ma die nį ir taip „pri
si durs“ prie sa vait ga lio. Ant ro ji 
Ve ly kų die na bus šven čia ma ba
lan džio 5ąją, pir ma die nį, o Vi sų 
šven tų jų die na – lapk ri čio 1oji – 
bus ir gi pir ma die nis.

Ke lios šven ti nės die nos su taps 
su sa vait ga liais. Tai ge gu žės 1oji 
(Tarp tau ti nė dar bo diena), ku ri 
bus šeš ta die nį, rugp jū čio 15oji 
(Žo li nė) – sek ma die nį, o Ka lė dos 
gruo džio 25 ir 26 d. bus šeš ta die nį 
ir sek ma die nį. Anks čiau ga lio jo 
tai syk lė, kad už su sa vait ga liais 
su tam pan čias šven ti nes die nas 
yra kom pen suo ja ma, su tei kiant 
pa pil do mus lais va die nius. Ta čiau 
da bar ti nė val džia prieš me tus šią 
tai syk lę pa nai ki no. Ve ly kos, Mo
ti nos die na ir Tė vo die na sutampa 
su sekmadieniais. Už jas jo kio mis 
pa pil do mo mis poil sio die no mis 
ne kom pen suo ja ma.

Ke tu rios poil sio die nos iš ei lės

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

Sei mo eti kos sar gai kol kas ne ra
do po žy mių, ro dan čių, kad par la
men ta ras Lai mon tas Di nius tu rė
jo biu rą Šiau liuo se. Paieš kas ap
sun ki na tai, kad po li ti kas ti ki na 
biu rą jau už da ręs.

Į L.Di niaus biu ro paieš kas eti kos 
sar gai lei do si penk ta die nį. Šiau
liuo se, Auš ros al. 31, ne ras ta jo
kių biu ro veik los po žy mių. Ta čiau 
kaip dien raš čiui tei gė Sei mo Eti
kos ir pro ce dū rų ko mi si jos pir mi
nin kas Al gi man tas Sa la ma ki nas, 
to dar ne pa kan ka įro dy ti, kad 
biu ro ap skri tai ne bu vo.

L.Di nius ti ki na biu rą už da ręs 
sau sio 1 d. – esą su ma ži nus par
la men ti nei veik lai ski ria mas lė šas 
tai ta po per bran giu ma lo nu mu. 
A.Sa la ma ki no tei gi mu, per ar ti

miau sias po rą sa vai čių bus ieš ko ma 
tvir tų biu ro bu vi mo ar ne bu vi mo 
įro dy mų. „Aiš kin si mės to liau. 
Ma nau, per sa vai tę ar dvi tu rė si me 
vi sus at sa ky mus. Da bar yra tik tei
gi niai“, – sa kė A.Sa la ma ki nas.

Be je, pa šne ko vo tei gi mu, eti kos 
sar gai Šiau liuo se bend ra vo su 
L.Di niaus žmo na Tat ja na, bend
ro vės „MAX’o plėt ra“ di rek to re. 
„Biu ras, L.Di niaus žmo nos, ku ri 
at ra ki no pa tal pas, tei gi mu, da bar 
jau ne vei kia“, – tei gė A.Sa la ma
ki nas. Keis ta, ta čiau pa ts L.Di
nius aiš ki na, kad jo žmo na su šia 
bend ro ve ne su si ju si.

Pri me na me, kad Eti kos ir pro
ce dū rų ko mi si jai abe jo nių su kė lė 
L.Di niaus par la men ti nės iš lai dos. 
Mat jis dek la ra vo iš mo kes čių 
mo kė to jų ki še nės su si mo kė jęs už 
biu ro įran gos nuo mą – per me tus 
ta ria mam biu rui ap rū pin ti iš leis ta 
dau giau kaip 10 tūkst. li tų. 

L.Di niaus biu ro 
paieš kos be vai sės

įsta ty mas.Prieš me tus Sei mo re
zo liu ci ją pa ren gė bu vęs Są jū džio 
va do vas, val dan čio sios Tė vy nės 
są jun gosLie tu vos krikš čio nių 
de mok ra tų frak ci jos na rys Ry tas 
Kup čins kas. Jis aiš ki no, kad dėl 
dar bų gau sos Sei mas tie siog 
neat ra do lai ko ir ga li my bių pa
ko re guo ti abu įsta ty mus. Ta čiau 
jis ti ki si, kad šie met tai pa vyks 
pa da ry ti.

Prig lau dė Teat ro są jun ga
R.Kup čins kas su tin ka, kad pri
reiks ne men kų fi nan si nių iš tek
lių, gal būt net ke lio li kos mi li jo nų 
li tų, no rint įgy ven din ti re zo liu
ci jo je iš dės ty tą re ko men da ci ją 
Vy riau sy bei vi siš kai iš pirk ti Ge
di mi no pr. 1 na mą vals ty bės reik
mėms: „Taip, tai kai nuos kaž kiek 
pi ni gų, gal net ir ne la bai ma žai, 
bet tai bū ti na vals ty bės is to ri nei 
at min čiai už tik rin ti.“

Pa sak jo, Ge di mi no pro spek te 
esan tis 1u nu me riu pa žy mė tas 
pa sta tas jau pri pa žin tas kul tū ros 
pa vel do ob jek tu. Ta čiau šia me 
pa sta te šei mi nin kau ja ne vie na 
įstai ga ar fi zi nis as muo.

Kol kas vi suo me ni ne or ga ni
za ci jaaso cia ci ja ta pęs Są jū dis 
glau džia si ke liuo se ka bi ne tuo se 
Ge di mi no pr. 1. Tre čia me šio pa
sta to aukš te yra iš sau go tos au
ten tiš kos pa tal pos, ku rio se prieš 
dvi de šim tis me tų dir bo Są jū dis.

1988 m. įsi kū rus vi suo me ni
niam ju dė ji mui Lie tu vos per
si tvar ky mo są jū džiui, Teat ro 
są jun ga ir ki tos Ge di mi no pr. 1 
įsi kū ru sios or ga ni za ci jos su tei kė 
da lį sa vo tu ri mų pa tal pų. Net
ru kus vi sai vi suo me nei šis pa
sta tas aso ci ja vo si su Są jū džio 
būs ti ne, ta po šios or ga ni za ci jos 
sim bo liu. Tai by lo ja ir per nai 
mi nint or ga ni za ci jos dvi de šimt
me tį ant jo pa ka bin ta me mo ria
li nė len ta.

Taip, tai kai nuos 
kaž kiek pi ni gų, gal 
net ir ne la bai ma žai, 
bet tai bū ti na vals
ty bės is to ri nei at
min čiai už tik rin ti.
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I
ki šiol riks mai ir pro tes tai 
prieš pe do fi li ją skam bė jo 
tik Vil niu je ar Kau ne. Nep
raė jo nė mė nuo, su ju do ir 

Klai pė da. Jau ir čia su ple vė
sa vo ne pa si ten ki ni mo pra stu 
pai nios by los ty ri mu vė lia va.
Tad penk ta die nis ta po ta die na, 
kai ir klai pė die čiai pa de monst
ra vo, kad jie ne su pe do fi lais, o 
su tais, ku rie sie kia skaid ru mo 
tei sė sau gos dar be.
Sup ran ta ma, da lis žmo nių įsi ti
ki nę, jog Drą siaus Ke džio duk
tė yra pri mo ky ta sa vo tė vo. Kai 
ku rios mo te rys brau kia aša rą dėl 
to, kad mer gai tė ne ga li gy ven ti 

sy kiu su ma ma. Net ir pa ti mer
gai tės lai ki no ji glo bė ja Ne rin ga 
Venc kie nė pri pa ži no: „Sup ras ki
te, juk tai vis tiek jos ma ma“. Dar 
ki tiems sklei džia si nea py kan ta 
tam pa čiam plei bo jui D.Ke džiui, 
ku rio vaid muo dvi gu bo je žmog
žu dys tė je iki šiol nė ra aiš kus dėl 
tei sė sau gi nin kų be jė giš ku mo iš
siaiš kin ti tie są.
Vis dėl to per ne lyg aki vaiz du, 
kad šios by los ty ri mas nuo lat 
stri go. Ir dėl nu ken tė ju sių ar įta
ria mų jų skun dų, ir dėl mis ti nės 
kla no įta kos, ku rios ne pas te bė
ti ga li ne bent nie kuo šia me pa
sau ly je vi siš kai ne si do min tis 
žmo gus.
Nau jau sias akib rokš tas iš ryš kė
jo praė ju sią sa vai tę. Sau sio 26 
die ną Vil niaus apy gar dos pro
ku ra tū ra pa nai ki no įta ri mus 
And riui Ūsui dėl ma ža me čio 
prie var ta vi mo. Su to kiu spren
di mu ne su tin kan tys Venc kai 
tu ri tei sę iki va sa rio 11 die nos 
ap skųs ti šį nu ta ri mą.

Ta čiau iki teis mi nio ty ri mo me
džia gą pro ku ro rai Venc kams 
pa ža dė jo pa teik ti tik va sa rio 10 
die ną. Tai gi mer gai tės glo bė jai 
tu rė jo ga li my bę pa tek ti į Guin
nes so re kor dų kny gą kaip žmo
nės, per pa rą per skai tę 4,5 tūkst. 
pus la pių. Tie sa, pro ku ro ras Ra
mū nas Ši lei ka tei gė, jog jo kios 
pro ble mos čia nė ra, nes su by
los me džia ga ša lys ga li su si pa
žin ti pa čio je pro ku ra tū ro je. Žo
džiu, Venc kai to kiu at ve ju tu
rė tų išei ti iš dar bo ar ba pa siim
ti neap mo ka mų ato sto gų ir nuo 
ry to iki va ka ro Vil niu je stu di juo
ti tuos 21 to mą.
Vis dėl to, ki lus triukš mui ži niask
lai do je, šeš ta die nį Venc kai iki
teis mi nio ty ri mo by los to mus 
pa ga liau ga vo.
Net ir ne lo giš kai mąs tan čiam 
žmo gui tu rė tų bū ti aiš ku, kad 
to kia si tua ci ja yra ne tik ne nor
ma li, bet ir ab sur diš ka. Tad dar 
sy kį ta po aki vaiz du, jog dėl šios 
by los su si klos čiu si si tua ci ja yra 
dau giau nei komp li kuo ta.
Ko dėl at si ran da vis nau jos kliū
tys, ku rios su tei kia ga li my bę 
įtar ti, kad A.Ūsas bus iš tei sin tas 
ir dėl jam ink ri mi nuo ja mo tvir
ki ni mo?
At sa ky mo gal būt ga li ma bū tų 
ieš ko ti vie no juo dap lau kio pi ke
tuo to jo per te le vi zi ją pa sa ky tuo
se žo džiuo se, esą įta ria ma sis įta
kin gus sa vo kla no at sto vus per
spė jo, kad jei jam bus leis ta nu
grimz ti, jis at sklei siąs ki tus to kla
no vei kian čiuo sius as me nis.
Jei ši taip yra iš tie sų, by los baig
tis jau nu lem ta. Gal nu jaus da mas 
bū tent to kią pa bai gą at si sta ty di
no ir ge ne ra li nis pro ku ro ras Al
gi man tas Va lan ti nas.
Ta čiau šios kau ty nės yra tik 
nau jo di de lio mū šio pre liu di
ja. Pra si dės dar nuo žmes nė ko
va. Šį syk dėl mer gai tės. Sau sio 
25 die ną jos ma mos Lai mos 
Stan kū nai tės Ge ne ra li nei pro
ku ra tū rai įteik tas skun das dėl 
N.Venc kie nės tin ka mu mo glo
bo ti jos duk rą by lo ja, kad ta ko
va jau pra si dė jo.

Pe do fi lų by la 
sprogs iš nau jo

Klai pė die čiai pa de
monst ra vo, kad jie 
ne su pe do fi lais, o 
su tais, ku rie sie kia 
skaid ru mo tei sė
sau gos dar be.

A.Va lan ti ną ir pei kia, ir gi ria
Vir gi ni ja spu ry tė
v.spuryte@kl.lt

Sau lius Sto ma, Sei mo na rys:
– La bai ap si džiau giau su ži no jęs, jog A.Va lan ti nas nu
spren dė at si sta ty din ti. Aš bu vau vie nas tų, ku rie agi ta vo 
ge ne ra li nį pro ku ro rą pa si trauk ti ir rei ka la vo jo at sta ty
di ni mo. Ži no ma, pir mo ji prie žas tis, ko dėl A.Va lan ti nas 
ne be ga lė jo bū ti ge ne ra li niu pro ku ro ru, yra va di na mo
sios pe do fi li jos by los vil ki ni mas ir jos po sū kis. A.Va lan
ti niui gar bės ne da rė ir tai, kad jo se suo yra įsi pai nio ju
si į juo do sios bu hal te ri jos is to ri ją. Ši by la pro ku ra tū ro je 
pra gu lė jo tre jus me tus ir tik da bar pa ju dė jo iš mir ties 
taš ko. Aiš ku, kad ne su de ri na ma, jog bro lis yra ge ne ra
li nis pro ku ro ras, o jo pa val di niai spren džia se sers rei
ka lus. Ma no nuo mo ne, A.Va lan ti nas ne ro dė jo kio no ro 
ko vo ti už tei sin gu mą, bu vo tik ma rio ne tė, ne ga lė da vo 
prii mi nė ti spren di mų pa gal sa vo są ži nę. To dėl ir džiau
giuo si, kad da bar Pre zi den tė sy kiu su Sei mu ga lės iš si
rink ti žmo gų, ku ris no rės ne tik for ma liai užim ti po stą, 
bet ir ko vo ti už tei sin gu mą. No rė čiau, jog nau ja sis ge
ne ra li nis pro ku ro ras bū tų są ži nin gas, lais vas, ne su si jęs 
nei su vie šo mis, nei su slap to mis gru puo tė mis.

Be nas Šim kus, Klai pė dos me ro pa va duo to jas:
– Ma no nuo mo ne, A.Va lan ti nas ne tu rė jo at si
sta ty din ti. Vie na reikš miš kai. Aiš ku, pa sta ruo ju 
me tu vis bu vo kal ba ma apie tą re zo nan si nę pe
do fi li jos by lą. Ta čiau ge ne ra li nis pro ku ro ras juk 
nu bau dė sa vo pa val di nius, ku rie ap lai džiai ty rė 
tą by lą. Ži no ma, jei pro ku ro ras ne su sit var ko su 
pa val di niais, gal jis ir tu rė tų at si sta ty din ti. Bent 
jau aš taip elg čiau si. Vis dėl to ma nau, jog A.Va
lan ti nas su si tvar kė su sa vo pa rei go mis, Pre zi
den tė Da lia Gry baus kai tė taip pat sa kė, kad ją 
ten ki na A.Va lan ti no dar bas. Gai la, jog žmo gus 
bau džia mas dėl vie nos by los, ku rios net baig tis 
dar nė ra aiš ki. Pats esu įsi ti ki nęs, kad A.Va lan ti
nas yra prin ci pin gas, ne tar nau ja par ti joms, to
dėl jis ir ne tu rė jo pa si trauk ti iš pa rei gų. Bet ko ją 
pa ki šo ta vie nin te lė by la, dėl ku rios ir ki lo vi suo
me nės spau di mas. Ma tyt, jį pa vei kė ko ne kiek
vie ną va ka rą vyks tan tys pi ke tai ir žmo gus nu ta
rė ra miai gy ven ti.

G
e ne ra li nio pro ku ro ro Al gi man to Va lan ti no at si sta ty di ni mo pa reiš ki mas, ku rį jau pa ten ki no ir ša
lies Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė, su kė lė dis ku si ją, ar pa rei gū nas tik rai tu rė jo pa si trauk ti iš pa
rei gų. Vie ni to kį jo žings nį gi ria, o ki ti ma no, kad žmo nės, ku rie rei ka la vo ge ne ra li nio pro ku ro ro 
gal vos, el gė si ne tei sin gai.

Už Prieš

Sa vi val dy bei trūks ta kont ro lės
Ko dėl Klai pė do je tė vai už vai kų lop
še liusdar že lius tu ri mo kė ti bran
giau siai vi so je Lie tu vo je? Mies to 
val džia aiš ki na, kad trūks ta lė šų. Ta
čiau, ma no nuo mo ne, uos ta mies čio 
sa vi val dy bė je trūks ta tvar kos. Dėl to 
lė šos ir iš švais to mos. Ma nau, kad 
Klai pė dos sa vi val dy bei rei kia ypa
tin gos fi nan sų kont ro lės.

Ire na

Val ka tos – so cia li niai iš si gi mė liai?
Pers kai čiau, kad mies te da bar kaip 
nie ka da daug va di na mų jų bom žų, 
kad jie įsi ve dė sa vo tvar ką mies
te ir kaip pa tai sos dar bų ko lo ni jo je 
su si skirs tė į kas tas (D.Ja naus kai tė. 

„Mies tą ap ni ko be na miai“, „Klai
pė da“, 2010 02 03). La bai no rė čiau 
su ži no ti, o kas ką pa da rė, kad bū tų 
iš spręs tas tas el ge tau jan čių, vis ką 
va gian čių, bet kur mie gan čių so cia
li nių iš si gi mė lių klau si mas? Man jie 
– tik ri iš si gi mė liai, nes ten ka ko vo ti 
su ši tais smir dan čiais, vi sur be si šla
pi nan čiais ir be si tuš ti nan čiais in di
vi dais, kad šie ne lįs tų į ma no na mo 
laip ti nę. Juk jie yra taip nu žmo gė ję, 
kad gam ti nius rei ka lus at lie ka ša lia 
bu tų du rų ant ki li mė lio. Juk nei si į 
lau ką, kur šal ta ir kal nai snie go. O 
va ly ti kam ten ka? Gal val džiai? Ne, 
tu ri me pa tys mėž ti jų „poil sio“ lie
ka nas.

Va cys iš Jū ri nin kų pr .

Klai pė die čiai – tik ri tin gi niai
Kai ku rie klai pė die čiai yra tin gi niai, 
mo kan tys tik niurz gė ti, bū ti vis kuo 
ne pa ten kin ti. Pik ti na si, kad dau

gia bu čių na mų kie mai yra ne va ly ti, 
pri snig ti, neiš va žiuo ja mi. Vi si tik ir 
lau kia, jog kas nors im tų juos ir su
tvar ky tų. Žmo nės pa tys tu rė tų or
ga ni zuo ti tal kas ir iš si kuop ti sa vo 
kie mus, kaip kad jau da ro ma. Tuo
met ir au to mo bi liai ne klimp tų.

Ri ta

Prie dai ta po kas die ny be
Pers kai čiau, kad Klai pė dos sa vi
val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to
riui A.Kaž dai le vi čiui skir tas prie das 
prie al gos. Kaž kaip keis tai tai at ro
do. Aiš ki na ma, kad už virš va lan
džius. Ta čiau kas kal tas, jei ne su ge
bi vis ko pa da ry ti dar bo va lan do mis? 
Prie das prie al gos val di nin kams ta
po kas die ny be. Su si gal vo ji ir gau ni, 
tik neaiš ku dėl ko. Tai, ma no nuo
mo ne, pi ni gų vo gi mas.

Eval das

Pa ren gė Mil da Ski riu tė
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Danijoskronų Dkk 10 4,6377
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Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3499
turkijoslira tRy 1 1,6614
ukrainosgrivinų uaH 10 3,1413

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

Ga ben sis iš Šve di jos
Praei tą sa vai tę de ga lų kai noms 
pra dė jus aug ti kaip ant mie lių, 
pik ti vai ruo to jų žvilgs niai nu
kry po į de ga li nių val dy to jus. Šie 
tei si na si, kad bran gi mas – ne jų 
„nuo pel nas“, mat did me ni nes 
de ga lų kai nas ke lia pro duk ci jos 
ga min to ja „Or len Lie tu va“.

Di džiau sią de ga li nių tink lą Lie
tu vo je val dan ti bend ro vė „Lu koil 
Bal ti ja“, re gis, me tė iš šū kį ga min
to jams. Maž me ni niai pre ky bi
nin kai sau sio pa bai go je tank lai viu 
per Klai pė dos uos tą at ga be no 10 
mln. l 95 mar kės ben zi no iš Šve
di jos. Jis esą pi ges nis nei ga mi
na mas Ma žei kiuo se.

„Lu koil Bal ti jos“ ge ne ra li nio 
di rek to riaus pa va duo to jas Rai
mun das Dab ra vals kis nau jie nų 
agen tū rai BNS sa kė, jog im por
tuo tas ben zi nas de ga li nes tu rė tų 
pa siek ti ki tą sa vai tę, jis tu rė tų bū ti 
pi ges nis apie 3 cen tus už lit rą.

Iki ko vo 15 d. Į Lie tu vą tu rė tų 
at plauk ti ir ant ra sis tank lai vis su 
ben zi nu. Iš vi so „Lu koil Bal ti ja“ 
pla nuo ja at ga ben ti pu sė rei kia mo 
de ga lų kie kio.

Rek la mi nė ak ci ja
Anks čiau skelb ta, kad maž me ni
nės ir did me ni nės pre ky bos naf

Kro vi nys: �� bend�ro�vės�„Lu�koil�Bal�ti�ja“�tank�lai�vis�iš�Šve�di�jos�per�Klai�pė�dą�sau�sio�pa�bai�go�je�at�ga�be�no�10�mln.�l�95�mar�kės�ben�zi�no.� � �

� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.�

neįminta de ga lų kai nų mįs lė
Pi giau par da vi nė ti 
de ga lų Lie tu vo je – 
neį ma no ma, tei
gia Ma žei kių naf os 
per dir bi mo įmo nės 
at sto vai. Ta čiau 
„Lu koil Bal ti ja“ įro
di nė ja prie šin gai. 
Kas tei sus, šią sa
vai tę ga lės įsi ti kin ti 
pa tys var to to jai.

Juo da sis auk sas brangs

Ma žė jant in ves ti ci joms į naf tos 
ga vy bą, o pa sau lio eko no mi kai 
at si gau nant, naf os kai na už ba
re lį po dve jų me tų ga li siek ti 200 
JAV do le rių, pro gno za vo bend ro
vės „Or len Lie tu va“ vers lo plėt ros 
va do vas S.Za kals kis. Jo tei gi mu, 
de ga lų var to ji mas iki 2010 m. pa
bai gos Lie tu vo je ir to liau smuks. 
Ta čiau vė liau at si gaus. O maž daug 
2013 m. pa klau sa ga li su grįž ti į 
2008ųjų ly gį.
„Da bar ti nis in ves ti ci jų trū ku mas 
į naf os ga vy bą at si ga vus eko no
mi kai ga li at si suk ti prieš mus. Tai 
reiš kia, kad naf os bus iš gau na ma 
pa ly gin ti ma žai ir ji kai nuos ga na 
bran giai. Jei gu eko no mi ka at si gau

tų la bai grei tai – aug tų, tar ki me, po 
4–5 pro c., o var to to jai va ži nė tų 
taip, kaip va ži nė da vo anks čiau, 
po dve jų tre jų me tų naf os ba re lio 
kai na ga li pa siek ti ir 200 JAV do le
rių“, – sa kė bend ro vės at sto vas.
Va sa rio 4 d. naf os kai nos pa sau
lio rin ko se sie kė apie 75–76 JAV 
do le rius už ba re lį. Šiau rės jū ros 
„Brent“ naf a Eu ro pos rin ko je praė
ju sį penk ta die nį bu vo ma žiau nei 
1 pro c. bran ges nė nei sa vai tės pra
džio je.
Bend ro vės „Or len Lie tu va“ duo
me ni mis, 2009 m. Lie tu vo je bu vo 
nu pirk ta apie 17 pro c. ma žiau ben
zi no ir 19 pro c. ma žiau dy ze li no 
nei už per nai.

tos pro duk tais bend ro vės „Nes te 
Lie tu va“ ir „Lie tu va Sta toil“ taip 
pat do mi si ga li my be įsi vež ti ben
zi no per naf tos „Klai pė dos naf
tos“ ter mi na lą.

Ta čiau di džią ją da lį Lie tu vo je 
par duo da mų de ga lų ga mi nan čios 
„Or len Lie tu vos“ vers lo plėt ros di
rek to rius Si gi tas Za kals kis praė ju sį 
penk ta die nį žur na lis tus įti ki nė jo, 
kad tai tik de ga li nių tink lo val dy
to jo rek la mi nė ak ci ja. Jo tei gi mu, 
neį ma no ma, kad lit ras at si ga ben to 
ben zi no bū tų ke liais cen tais pi
ges nis nei par duo da mo Lie tu vo je.

„Mes sa vo kai no da rą for muo
ja me taip, kad Lie tu vo je par
duo da mi de ga lai bū tų šiek tiek 
pi ges ni nei at vež ti niai. Neį ma
no ma, kad jis („Lu koil Bal ti jos“ 
at si vež tas ben zi nas – red. pa st.) 
bū tų toks pi gus. Pap ras čiau siai 
neį ma no ma. Gal būt tai rek la mi nė 
ak ci ja?“ – svars tė „Or len Lie
tu vos“ vers lo plėt ros va do vas.

Skir tu mų ne jau čia me?
Ku ri šio gin čo pu sė tei si, tu rė tų 
paaiš kė ti jau šią sa vai tę, kai „Lu
koil Bal ti ja“ pra dės pre kiau ti šve
diš ku ben zi nu.

O Ma žei kių ga myk los at sto vas 
S.Za kals kis įro di nė jo, kad svy
ruo jan čių did me ni nių kai nų 
skir tu mo Lie tu vos var to to jai esą 

ne tu rė tų pa jus ti. Ma žei kių ga
myk los at sto vas įro di nė jo, kad 
rin kos žai dė jų veiks mai ne ga li 
lem ti de ga lų kai nų, nes did me
ni nės kai nos kiek vie ną die ną svy
ruo ja nuo 2 iki 8 cen tų.

„Jei gu vie nas de ga li nių tink las 
nu lei džia kai nas, maž daug per 
2–4 va lan das tą pa tį pa da ro ir 
vi si ki ti tink lai. Jei gu ky la kai nos, 
vis kas vyks ta taip pat. Did me
ni nės kai nos kiek vie ną die ną svy
ruo ja nuo 2 iki 8 cen tų, bet to kių 
po ky čių ga lu ti nis var to to jas ne
jau čia. Yra jau čia mas pa sau li nis 
naf tos pro duk tų bran gi mas ar pi
gi mas. Bet tik rai ne rin kos žai dė jų 
veiks mai“, – įti ki nė jo jis.

Bran giau sias ben zi nas – Lie tu vo je
Maž me ni nės ben zi no kai nos 
Bal ti jos ša ly se praė ju sią sa vai

tę ūg te lė jo tik Lie tu vo je, dy ze li
nas bran go Lie tu vo je ir Lat vi jo je. 
Es ti jo je šių de ga lų kai nos ne ki to. 
Sus kys tin tų du jų kai nos sta bi li
za vo si vi so se tri jo se vals ty bė se, 
skel bia nau jie nų agen tū ra BNS.

Po pu lia riau sias 95 mar kės ben
zi nas de ga li nė se „Sta toil“ Lie tu
vo je per sa vai tę pa bran go be veik 1 
pro c. Apy tik riai tiek pat pa bran go 
ir dy ze li nas. Lat vi jo je dy ze li nas 
bran go 2 pro c. Dy ze li nas pi giau
sias iš lie ka Lie tu vo je, ben zi nas ir 

su skys tin tos du jos – Lat vi jo je. Di
džiau sios ben zi no kai nos yra Lie
tu vo je, dy ze li no ir du jų – Es ti jo je.

Ben zi nas Vil niu je – de šim
ta da liu bran ges nis nei Ry go je ir 
7 pro c. bran ges nis nei Ta li ne. Dy
ze li no kai nos Lie tu vos sos ti nė je 
3,5 pro c. ma žes nės nei Lat vi jos ir 
8,5 pro c. men kes nės nei Es ti jos.

Sus kys tin tos du jos Ry go je kai
nuo ja de šim ta da liu ma žiau nei 
Vil niu je ir 15,5 pro c. ma žiau nei 
Ta li ne.

Mes sa vo kai no da
rą for muo ja me taip, 
kad Lie tu vo je par
duo da mi de ga lai bū
tų šiek tiek pi ges ni 
nei at vež ti niai.

Si gi tas Za kals kis: 

Sei mas šią sa vai tę ke ti na ap si
spręs ti, ko kio dy džio už sie ny je 
tu ri mą tur tą ir pa ja mas teks dek
la ruo ti Lie tu vos gy ven to jams. 
Per neei li nę Sei mo se si ją ket vir
ta die nį nu ma to ma priim ti ati tin
ka mas Gy ven to jų tur to dek la ra
vi mo įsta ty mo pa tai sas.

Sau sį bu vo pri tar ta Tvar kos ir tei
sin gu mo frak ci jos at sto vų pa tai
soms, ku rio mis siū lo ma vi siems 
ša lies gy ven to jams, ku rie pri va
lės teik ti kas me tes ar ba vien kar
ti nes tur to ir pa ja mų dek la ra ci jas, 
dek la ruo ti di des nės kaip 5 tūkst. 
li tų ver tės tur tą ir pi ni gi nes lė
šas, ne svar bu, kur, Lie tu vo je ar 

už sie ny je, tur tas ir san tau pos 
bū tų. Šiuo me tu jie pri va lo dek
la ruo ti di des nės nei 2 tūkst. li tų 
ver tės tur tą.

Po to kio Sei mo spren di mo par
la men ti nis Biu dže to ir fi nan sų 
ko mi te tas pa pra šė įsta ty mo pa
kei ti mus įver tin ti dar kar tą ir 
nu spren dė siū ly ti Sei mui iš nau jo 
bal suo ti dėl dek la ruo ti no tur to ir 
pa ja mų dy džio – ko mi te tas ne su
ti ko, kad bū tų nu sta ty ta 5 tūkst. 
li tų ri ba.

Ko mi te tas Sei mui siū lo pa
lik ti ga lio jan čią tvar ką Lie tu vo je 
tu ri mam tur tui ir san tau poms, 
o už sie ny je re gist ruo tą tur tą ir 
lai ko mas san tau pas dek la ruo ti, 

jei gu jų ver tė vir šys 10 tūkst. li tų. 
Pa tai so mis taip pat siū lo ma įpa
rei go ti nuo 2010 m. vien kar ti nes 
dek la ra ci jas teik ti 18 me tų su lau
ku sius as me nis. To kias dek la
ra ci jas tu rė tų pa teik ti ir tie, ku
riems 18 me tų su ka ko nuo 2004 
iki 2009 m., kai vien kar ti nių 
tur to dek la ra ci jų pa teik ti ne bu vo 
rei ka lau ja ma.

Sei mui taip pat siū lo ma nu sta
ty ti, kad gy ven to jui lai ku tu ri mo 
tur to ar pi ni gi nių lė šų ne dek la
ra vus, vė liau to kiu tur tu ar pi ni
gais ne bū tų ga li ma pa grįs ti ki to 
tur to įsi gi ji mo. Iki šiol to kios 
nuo sta tos ne bu vo. Da bar tur tą 
kas met pri va lu dek la ruo ti po li

ti kams, vals ty bės tar nau to jams, 
tei sė jams, pro ku ro rams, pa rei
gū nams, įvai rių ko mi si jų, ta ry bų, 
ins ti tu ci jų, fi nan suo ja mų iš vals
ty bės biu dže to, va do vams ir pan., 
taip pat šių gy ven to jų šei mos na
riams.

Vi siems ki tiems as me nims 
tur tą rei kia dek la ruo ti, jei gu jie 
no ri gau ti pi ni gi nę so cia li nę pa
ra mą.

Pa gal spe cia lų įsta ty mą 2004 
ir 2005 m. vi si ša lies gy ven to jai, 
su lau kę 18 me tų, tu rė jo pa teik ti 
vien kar ti nę dek la ra ci ją apie 
2003 m. pa bai go je tu ri mą tur tą 
ir san tau pas.

BNS inf.

Dėl tur to dek la ra vi mo – gin čai Seime
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Kam teks spręs ti se nus ir nau jus 
dip lo ma ti nius konf ik tus, va kar 
spren dė prie bal sa dė žių rin kę si 
Uk rai nos gy ven to jai. Vi so je ša ly
je tvy ro jo tik ro ka ro nuo jau ta.

Ant ras bal sa vi mo eta pas, per ku
rį var žė si prem je rė Ju li ja Ty mo
šen ko ir opo zi ci jos ly de ris Vik
to ras Ja nu ko vy čius, vy ko taip pat 
chao tiš kai kaip pir mas.

Ste bė to jai už fik sa vo ne tei sė tos 
agi ta ci jos, rin kė jų pa pir ki nė ji mo 
ir chu li ga niz mo at ve jų. Gau ti trys 
pra ne ši mai apie ne va už mi nuo tas 
rin ki mų apy lin kes.

Vi suo me ni nio mo te rų ju dė ji mo 
„Fe men“ da ly vės vie no je rin ki mų 
apy lin kių su ren gė pro tes to ak ci ją 
prieš de mok ra ti jos pa grin dų grio
vi mą Uk rai no je ir nu si ren gu sios 
iki juos mens skan da vo: „Už teks 
prie var tau ti ša lį.“

Nau jas Uk rai nos pre zi den tas 
ga li paaiš kė ti jau šian dien, bet 
ap žval gi nin kai abe jo ja, kad pra
lai mė to jas pri pa žins re zul ta tus. 
Cent ri nė rin ki mų ko mi si ja (CRK) 
nea be jo ja, kad taš ką rin ki muo se 
teks dė ti teis mui.

Po li ti nė įtam pa bal sa vi mo die ną 
pa sie kė pi ką. Pa gal ap klau sas at
si lie kan ti J.Ty mo šen ko pa reiš kė, 
jog iš ves sa vo ša li nin kus į gat ves, 
jei gu rin ki mai bus ne są ži nin gi. 
Po li ti kė taip pat ap kal ti no opo
nen tą, kad jis ke ti na užim ti vals
ty bi nes ins ti tu ci jas, taip pat Vy
riau sy bės pa sta tą.

„Ki je vo vieš bu čiuo se ir sa na to
ri jo se ap si sto jo maž daug 2 tūkst. 
vy rų iš pri va čių sau gu mo ins ti
tu ci jų“, – pra ne šė J.Ty mo šen ko 
blo kas ir pri dū rė, kad sek ma
die nį į sos ti nę at vyks dar 5 tūkst. 
„smo gi kų“.

V.Ja nu ko vy čius prem je rę kal
ti no pro vo ka ci jo mis. Jis pra ne šė, 
kad rin ki mų apy lin kė se ras ta pa
dirb tų bal sa la pių. Šian dien opo
zi ci jos ly de ris ke ti na 50 tūkst. 
ša li nin kų su kvies ti prie CRK pa
sta to. Mi tin go da ly vius iš re gio nų 
at veš au to bu sai.

Prie CRK pa sta to Re gio nų par
ti jos ša li nin kai pra dė jo rink tis jau 
va kar, į vi dų įė jo ke li šios par ti jos 
par la men ta rai. Pa sak vie tos žur
na lis tų, dau gu ma su si rin ku sių jų 
yra jau ni spor tiš ki vy rai. Ap link 
pa sta tą iš dy go mė ly nos spal vos 
pa la pi nių.

Pir ma me rin ki mų tu re V.Ja nu
ko vy čius smar kiai ap len kė J.Ty
mo šen ko – nuo jos ati trū ko 10 
pro c. Ta čiau kai ku rie ana li ti kai 
tei gia, kad ant ra me tu re skir
tu mas bus mi ni ma lus.

BNS inf.

Po rinkimų pak vi po pa ra ku

Su sip rie ši ni mas: � vieniukrainiečiaiS.Banderąlaikodidvyriu,kiti–žudiku.  „Scanpix“nuotr.

Tarp partnerių per bė go juo da ka tė
Kas yra Ste pa nas 
Ban de ra – žu di kas 
ar did vy ris? Pos
tą pa lie kan tis Uk
rai nos pre zi den tas 
sa vaip iš spren dė šį 
klau si mą ir su ga di
no san ty kius ne tik 
su Mask va, bet ir su 
Var šu va.

S.Ban de ros biog ra fi ja

1909 m. gi męs S.Ban de ra tre čia
ja me praė ju sio am žiaus de šimt
me ty je pra dė jo ko vą su len kų 
oku pan tais, o vė liau – ir su ru sų 
bol še vi kais. Is to ri kų skai čia vi
mais, nuo Uk rai nos na cio na lis tų 
ran kų per et ni nius va ly mus Vo
lui nė je ir Va ka rų Ga li ci jo je nuo 
1943 m. ga lė jo žū ti dau giau nei 
100 tūkst. len kų.
Penk to de šimt me čio pra džio je 
S.Ban de ros va do vau ja ma Uk rai
nos na cio na lis tų or ga ni za ci ja pra
dė jo bend ra dar biau ti su na ciais. 
Jų įsteig ta SS di vi zi ja „Ga li ci ja“, su
da ry ta iš uk rai nie čių, da ly va vo 

1944 m. slo pi nant Var šu vos su ki
li mą. Pats S.Ban de ra nuo 1941 m., 
kai Lvo ve pa skel bė Uk rai nos ne
prik lau so my bę, iki Ant ro jo pa sau
li nio ka ro pa bai gos ka lė jo Vo kie
ti jos ka lė ji me. 1959 m. Miun che ne 
jį nu žu dė KGB agen tas Bog da nas 
Sta šins kis.
Pa tys uk rai nie čiai S.Ban de rą ver
ti na ne vie na reikš miš kai. Vie ni 
lai ko jį did vy riu ir ko vo to ju už 
lais vę, ki ti – te ro ris tu ir tė vy nės 
iš da vi ku.
S.Ban de ra taip pat kal ti na mas dėl 
tūks tan čių žy dų mir ties Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro me tais.

Pas mer kė V.Juš čen ką
Uk rai nos pre zi den to Vik to ro Juš
čen kos spren di mas su teik ti ša lies 
na cio na lis tų ly de riui S.Ban de rai 
did vy rio var dą pa kurs tė pro tes
tų ban gą Len ki jos sos ti nė je ir ki
tuo se mies tuo se. Į de monst ra ci ją 
prie Uk rai nos am ba sa dos Var šu
vo je penk ta die nį su si rin ko maž
daug pus šim tis žmo nių. Ak ci jos 
da ly viai už de gė žva kes pa gerb ti 
1943 m. Vo lui nė je žu vu sių len kų 
at mi ni mui.

Pro tes tų kam pa ni ją or ga ni
za vo ka ta li kų ku ni gai ir Len ki jos 
pi lie čių, nu ken tė ju sių nuo Uk
rai nos su ki lė lių ar mi jos Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro me tais, ar ti mie ji. 
Jie lai kė pla ka tus su už ra šu: „Juš
čen kai ir Ban de rai – gė da ir pa

smer ki mas!“ „Dau gu ma len kų 
S.Ban de rą lai ko žu di ku. Aš ir gi 
taip ma nau, to dėl ir da ly vau ju 
pro tes to ak ci jo je“, – ži niask lai dai 
sa kė vie nas de monst ran tų.

Są jun gi nin ko at kir tis
To kios pat nuo mo nės lai ko si ir 
iš ti ki mas V.Juš čen kos są jun gi
nin kas Len ki jos va do vas Le chas 
Kac zyńs kis. Ket vir ta die nio va ka
rą jis griež tai kri ti ka vo Uk rai nos 
pre zi den to spren di mą.

„Uk rai nos na cio na lis tų or ga
ni za ci jos ir Uk rai nos su ki lė lių ar
mi jos veik la Len ki jo je ver ti na ma 
aiš kiai nei gia mai. Šios or ga ni za
ci jos ma siš kai žu dė gy ven to jus 
len kus Len ki jos ry ti nė se te ri to ri

jo se. Ta da žu vo 100 tūkst. len kų 
tik to dėl, kad jie bu vo len kai. Šios 
žu dy nės ke lia vie na reikš miš ką 
Len ki jos vi suo me nės pro tes tą“, – 
sa vo tink la la py je pa skelb ta me 
pa reiš ki me tei gė L.Kac zyńs kis. 
Pa sak jo, V.Juš čen kos spren di mai 
prieš ta rau ja is to ri nei tie sai ir 
kliu do Len ki jos ir Uk rai nos is to
ri nio dia lo go bei vie ni ji mo si pro
ce sui.

Gra si no su sprog din ti pa mink lą
V.Juš čen ka įsa ką su teik ti Uk rai nos 
did vy rio var dą S.Ban de rai pa si ra
šė sau sio 22 d., prieš pat ka den ci
jos pa bai gą. „Už dva si nę stip ry bę 
gi nant tau ti nę idė ją, he ro jiš ku mą 
ir pa siau ko ji mą ko vo je už ne prik

lau so mą Uk rai nos vals ty bę ski riu 
Ste pa nui And re je vi čiui Ban de rai, 
Uk rai nos na cio na lis tų or ga ni za
ci jos va do vui, did vy rio var dą ir 
vals ty bės or di ną (po mir ties)“, – 
tei gia ma pre zi den to įsa ke. Pa sak 
va do vo, šio žings nio il gus me tus 
lau kė mi li jo nai uk rai nie čių.

Šio do ku men to kri ti kai tei gia, 

kad jis prieš ta rau ja Uk rai nos įsta
ty mams ir jį ga li pa nai kin ti nau jas 
ša lies va do vas.

V.Juš čen kos spren di mas su
skal dė ša lies vi suo me nę. Val džiai 
te ko su stip rin ti S.Ban de ros pa
mink lo Lvo ve ap sau gą, pa si gir dus 
gra si ni mų jį su sprog din ti. Pro tes
tuo da mas prieš pre zi den to įsa ką 

Se vas to po lio de pu ta tas Kons tan
ti nas Za rud ne vas vie šai su de gi no 
sa vo pa są, o vy riau sia sis Uk rai nos 
ra bi nas Mo šė Reu ve nas As ma nas 
pa reiš kė, kad at si sa kys jam su
teik to vals ty bi nio ap do va no ji mo.

Kal ti na is to ri jos klas to ji mu
Gin čas dėl S.Ban de ros su ga di no 
ir Ki je vo san ty kius su Mask va. 
Krem lius be veik pu sę me tų del sė 
at siųs ti į Ki je vą nau ją am ba sa do
rių Mi chai lą Zu ra vo bą ir pa da rė 
tai tik po pir mo Uk rai nos pre zi
den to rin ki mų tu ro, kai paaiš kė
jo, kad V.Juš čen ka ne bus iš rink tas 
dar vie nai ka den ci jai. Ru si jos pre
zi den tas Dmit ri jus Med ve de vas 
praė ju siais me tais laiš ke Uk rai nos 
va do vui ra šė, kad per V.Juš čen
kos pre zi den ta vi mą Mask vos ir 
Ki je vo san ty kiai smar kiai pa šli jo. 
Krem lius kal ti no Uk rai nos pre zi
den tą is to ri jos klas to ji mu ir na cių 
bend ri nin kų gar bi ni mu.

BNS, BBC, „Euronews“ inf.
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100 tūkst. len kų žu
vo tik to dėl, kad jie 
bu vo len kai.
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Vid man tas Ma tu tis

Su si tar ti ne pa vy ko
Ofi cia liai tai sie ja ma su ne vai
sin gai pa si bai gu sio mis Lie tu vos 
Vy riau sy bės ir „PKN Or len“ de

ry bo mis dėl „Klai pė dos naf tos“. 
Pa na šių pa reiš ki mų ži niask lai dai 
yra bu vę ir anks čiau. Prieš ku rį 
lai ką len kai tvir ti no, jog, jei jiems 
ne bus par duo tas „Klai pė dos naf
tos“ kont ro li nis ak ci jų pa ke tas, 

pro duk tus ga bens per Vents pi
lio uos tą.

Mū sų ša lies val džia, ypač po 
Pre zi den tės Da lios Gry baus kai
tės vi zi to į Var šu vą, len kams bu
vo su tei ku si vil tį, kad bus per leis

Su ta pi mas ar ne, bet po to, kai į „Klai pė dos naf tą“ at plau kė 
pir ma sis tank lai vis su „Lu koil“ tink lui skir ta de ga lų siun ta, 
Len ki jos ži niask lai do je pa si ro dė in for ma ci ja, kad „PKN Or
len“ neat me ta ga li my bės par duo ti jos val do mą bend ro vę 
„Or len Lie tu va“.

Kon ku ren ci ja:  � ne di de lis tank lai vis „Olym pus“ ta po sig na lu kom pa ni jai „Or len Lie tu va“, kad jų do mi na vi mo lai kai rin ko je bai gė si.   Vid man to Ma tu čio nuo tr.

Nesutaria dėl verslo Klai pė do je

ta „Klai pė dos naf tos“ val dy mo 
kont ro lė. 

Gruo dį dėl to „PKN Or len“ va
do vy bė bu vo su si ti ku si su Lie tu
vos Pre zi den tės pa ta rė ju Ne ri ju mi 
Ud rė nu, o šie met sau sį – su Lie tu
vos ener ge ti kos mi nist ru Ar vy du 
Sek mo ku. „PKN Or len“ at sto vai 
pa reiš kė, kad ko kių nors konk re
čių re zul ta tų ne bu vo pa siek ta.

Prieš tai Ūkio mi nis te ri jo je bu vo 
su da ry ta dar bo gru pė, ku ri ver ti
no „Klai pė dos naf tos“ reikš mę. 
Re mian tis jos iš va do mis priim ta 
nuo sta ta, kad „Klai pė dos naf ta“ 
tu ri iš lik ti vals ty bės ran ko se.

„Vi sos vals ty bės ins ti tu ci jos ir 
Vy riau sy bė lai ko si po zi ci jos, kad 

„Klai pė dos naf ta“ yra stra te gi nė 
įmo nė, mū sų ap si rū pi ni mas naf
tos pro duk tais pri klau so tik nuo 
jos“, – sau sio vi du ry je lan ky da
ma sis Klai pė do je tei gė ener ge ti
kos mi nist ras A.Sek mo kas.

Sunkus tie ki mas
Len ki jos ži niask lai do je pa teik
ta ir klai di nan ti in for ma ci ja apie 
Ma žei kių ra jo ne vei kian čią naf
tos per dir bi mo įmo nę „Or len 
Lie tu va“. 

„Po naf to tie kio „Druž ba“ ava
ri jos naf ta į Ma žei kius ga be na ma 
jū ros ke liu per Klai pė dos ter mi
na lą, o to liau – ge
le žin ke liu.

pirmADiENiS, vASArio 8, 2010
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Nesutaria dėl verslo Klai pė do je
Tai di di na sąnaudas. 
Jas ga li ma su ma žin ti, 
nu tie sus apie 100 km 

il gio naf to tie kį nuo Klai pė dos iki 
Ma žei kių naf tos per dir bi mo įmo
nės“, – teig ta dien raš ty je „Rzecz
pos po li ta“.

Naf ta per Klai pė dos uos tą ne
ga be na ma. Tam nau do ja mas Bū
tin gės ter mi na las. Per „Klai pė dos 
naf tą“ iš ga be na mi tik pa ga min ti 
naf tos pro duk tai. Jų ga be ni mas į 
Klai pė dą yra sunkus. Iš Bu ge nių 
ge le žin ke lio sto ties ša lia Ma žei
kių naf tos ga myk los cis ter nos 
tem pia mos iki Rad vi liš kio, o iš čia 
per Tel šius ir Plun gę į Klai pė dą. 

Ar ti mes nis yra ge le žin ke lis 
per Lat vi jos Prie ku lę, o po to per 
Skuo dą ir Dar bė nus į Klai pė dą. 
Skuo do vers li nin kai pra šė, kad 
bū tų su re mon tuo ta ap leis ta ge
le žin ke lio at ša ka. 

„Lie tu vos ge le žin ke lių“ bend
ro vė to ne da ro. Bai mi na ma si, kad, 
su tvar kius at ša ką iki Lat vi jos sie
nos, pro duk tai iš Ma žei kių naf
tos ga myk los bus pra dė ti ga ben ti į 
Lie po jos ir Vents pi lio uos tus.

Lie tu va ne ga li pri siim ti at sa
ko my bės ir dėl to, kad ap rū pi
ni mas naf ta ne vyks ta naf to tie
kiu „Druž ba“. Jo at ša ka į Lie tu vą 
už da ry ta 2006 m. rugp jū tį. 

Tuo tar pu „Ma žei kių naf tos“ 
par da vi mo Len ki jos kon cer nui 
„PKN Or len“ san do ris už baig
tas 2006 m. gruo dį. „PKN Or
len“ va do vy bė tuo met tei gė, kad 
at lik ta iš sa mi eko no mi nė ana li zė 
ro do, jog, ne tgi im por tuo jant vi
są naf tą tank lai viais, jos per dir bi
mas „Ma žei kių naf to je“ yra pel
nin gas.

Ap si rū pi ni mas naf ta jū ros ke liu 
per Bū tin gės ter mi na lą yra bran
ges nis. Ta čiau Lie tu vos vals ty
bė „Or len Lie tu va“ sa vi nin kams 
yra pri tai kiu si di de lių nuo lai dų. 
Jai ati ten ka prie Bū tin gės ter mi
na lo plū du ro at plau ku sių lai vų 
rink lia vos. 

Prik lau so mai nuo lai vų kie kio 
šios rink lia vos per me tus ga li su
da ry ti apie 10 mln. li tų. Šie pi ni gai 
už nau do ji mą si Lie tu vos te ri to ri
niais van de ni mis tu rė tų ati tek ti 
mū sų ša liai. 

Nuo lai dos tai ko mos pa gal stra
te gi nio in ves ta vi mo su tar tį su 
JAV kom pa ni ja „Wil liams In ter
na tio nal“.

Pir kė jai iš Ru si jos
Spau di mą Lie tu vos val džiai „PKN 
Or len“ da ro dėl to, kad pe rė mu
si „Klai pė dos naf tos“ kont ro lę, 
ga lė tų par duo ti bend ro vę „Or len 
Lie tu va“ ir at gau ti 2,34 mlrd. JAV 
do le rių, ku riuos iš lei do pirk da ma 
„Ma žei kių naf tos“ ak ci jas.

„Jie no ri pa di din ti ak ci jų pa ke to 
kai ną, o tai ga li ma pa da ry ti tik ta
pus mo no po lininku. Kont ro liuo
da mi dar ir „Klai pė dos naf tą“ jie 
įgy tų vi siš ką Lie tu vos naf tos vers lo 
mo no po li ją“, – ko men ta vo ener ge
ti kos mi nist ras A.Sek mo kas.

Be pa pil do mo prie do, ku riuo ir 
tu rė tų bū ti „Klai pė dos naf ta“, at
gau ti tų pi ni gų, ku rie bu vo in ves
tuo ti Lie tu vo je, neį ma no ma. 

Nuo mo nę, kad ga vus „Klai pė
dos naf tą“ ji bū tų par duo ta kar
tu su „Or len Lie tu va“, su si tip ri na 
per nai lapk ri tį tarp tau ti nės rei
tin gų agen tū ros „Fitch Ra tings“ 
pa skelb ta ži nia, jog ne pa kels 
„PKN Or len“ rei tin go nuo BB+ 
iki BBB, jei ši ne par duos nuo sto
lin gų pa da li nių už sie ny je.

„Jei jie kal ba apie par da vi mą, 
ma tyt to kią ga li my bę ana li zuo
ja. Kam par duos – pi ni gų klau si
mas. Kai „PKN Or len“ ėjo į Lie
tu vą, neį ver ti no sa vo fi nan si nių 
ga li my bių. Aiš kė ja, kad jie ne ga li 
iš si lai ky ti šio je rin ko je“, – svars
tė A.Sek mo kas.

Kol kas neį ver tin ta, kam len kai 
ga lė tų par duo ti Ma žei kių naf tos 
per dir bi mo įmo nę. 

Anks čiau šios įmo nės ak ci
jų no rė jo Ka zachs ta no „Kaz Mu
nai Gaz“, Ru si jos TNKBP bei 
„Lu koil“ kom pa ni jos. Ma žei kių 
naf tos ga myk la praė ju sių me tų 
va sa rą do mė jo si ir Baš ki ri jos pre
zi den to Mur ta zos Ra chi mo gi mi
nai čiai.

Len ki jos fi nan sų mak le rių 
kom pa ni jos BZ WBK eks per tas 
Pa ve las Bur zins kis pa reiš kė, kad 
„šia me žai di me ga li da ly vau ti 
tik Ru si jos in ves tuo to jai, nes be 
jų naf to tie kio Ma žei kių nie ka
da ne pa sieks naf ta“. Jo nuo mo
ne, pir miau siai ga li bū ti par duo ta 
1030 pro c. „Or len Lie tu va“ ak
ci jų, o vė liau ir li kęs pa ke tas. Vy
riau sy bės kanc le ris Dei vi das Ma

tu lio nis ne ma no, kad kal bos apie 
„Or len Lie tu va“ par da vi mą yra 
la bai rim tos, nes ofi cia lių pra ne
ši mų ne gau ta. 

Tei gi niai, kad bend ro vės ak ci jos 
ga li bū ti par duo tos, ma ži na Lie
tu vos val džios en tu ziaz mą siū ly
ti vie no kius ar ki to kius lo gis ti kos 
pro ble mų spren di mus.

San ty kiai su klai pė die čiais
Šiais me tais „Or len Lie tu va“ 
yra įsi pa rei go ju si par duo ti naf
tos pro duk tų ke tu rioms Va ka
rų Eu ro pos kom pa ni joms už 2,01 
mlrd. JAV do le rių. Švei ca rų fir ma 
„Lem wig“ per ka dy ze li nio ku ro 
už 590 mln. JAV do le rių ir ma zu
to už 134 mln. JAV do le rių. 

Olan dų „Tra fi gu raBe her BV“ 
pirks naf tos pro duk tų už 586 mln. 
JAV do le rių. Kom pa ni jai „Ga la xy 
Ener gy In ter na tio nal“ bus par
duo ta dy ze li nio ku ro už 300 mln. 
JAV do le rių, o pran cū zų „To tal“  
– ma zu to už 400 mln. 

JAV do le rių. Vi si naf tos pro
duk tai ke liaus per „Klai pė dos 
naf tą“. Bend ro vė „Or len Lie tu
va“ yra pa grin di nė „Klai pė dos 
naf tos“ klien tė, nes jos pro duk
ci ja su da ro per 60 pro c. bend ros 
kro vos.

Per nai gruo džio 31 d. suė jo ter
mi nas, po ku rio „Or len Lie tu va“ 
tu ri tei sę nu trauk ti ar ba pra tęs ti 
su tar tį su „Klai pė dos naf ta“. Šiuo 
me tu kro va vyk do ma pa gal anks
tes nius ta ri fus. 

Pa gal 1998 m. tarp Lie tu vos Vy
riau sy bės ir JAV bend ro vės „Wil
liams International“ pa si ra šy tas 
su tar tis nuo 1999 m. iki 2005 m. 
rug sė jo „Ma žei kių naf ta“ nau do
jo si leng va ti niu 14,4 li to už to ną 
kro vos ta ri fu. 

2005 m. rug sė jo 1 d. ta ri fas Ma
žei kių naf tos ga myk lai bu vo su

ma žin tas iki 12,5 li to už ma zu to ir 
11,5 li to –šviesių naf tos pro duk tų 
to nos per kro vi mą.

„Klai pė dos naf tos“ at sto vai tei
gė, kad su „Or len Lie tu va“ san ty
kiai yra šil ti, ta čiau ti ki no ne no
rin tys ko men tuo ti de ry bų ei gos. 
„Ieš ko me op ti ma laus vi dur
kio“, – dip lo ma tiš kai kons ta ta
vo „Klai pė dos naf tos“ ge ne ra li
nis di rek to rius Jur gis Auš ra.

„Klai pė dos naf tos“ ko mer ci
jos di rek to rius Ri čar das Mil vy
das tei gė, kad de ry bos vyks ta 
ne tik dėl ta ri fų, bet ir dėl kie
kių, srau tų koor di na vi mo, ki tų 
niuan sų.

„Or len Lie tu va“ vie šų jų ry šių 
di rek to rius Ros val das Gor ba čio
vas aiš ki no, kad „Or len Lie tu va“, 
ku ri per Klai pė dą krau na di džiu
lį kie kį naf tos pro duk tų, no rė tų 
gau ti ge res nius kro vos ta ri fus. Ar 
„Klai pė dos naf ta“ dar ga li tai ky ti 
ko kių nors nuo lai dų? Jos vi du ti nė 
naf tos pro duk tų to nos kro vos sa
vi kai na yra apie 10 li tų už to ną.

Kal ba si ir dėl vamz dy no
Dėl neiš vys ty tos inf rast ruk tū ros, 
su dė tin go ir bran gaus pro duk
tų ga be ni mo į Klai pė dą „Or len 
Lie tu va“, anot R.Gor ba čio vo, la
bai ak tua lu, su ma žin ti lo gis ti kos 
įkainius. Tai pa da ry ti ga li ma tik 
nu tie sus naf tos pro duk tų tie ki
mo vamz dy ną iš Ma žei kių į Klai
pė dą. „Or len Lie tu va“ sa vi nin kai 
no rin tys ga ran ti jų prieš in ves tuo
da mi į vamz dy ną ke lis šim tus mi
li jo nų li tų.

„Klai pė dos naf tos“ ge ne ra li
nio di rek to riaus J.Auš ros tei gi
mu, de ry bo se su „Or len Lie tu va“ 
kal ba ma ir apie vamz dy no tie
si mą. Ko kių nors konk re tes nių 
nau jie nų apie tai jis pa ža dė jo pa
teik ti šių me tų bir že lį.

„Or len Lie tu va“ sa vi nin kų ar
gu men tus, kad jie ne ga li dirb ti 
Lie tu vo je dėl vamz dy no trū ku
mo, „Klai pė dos naf ta“ „at mu
šė“. Ji pa si siū lė pa ti nu ties ti pu sę 
vamz dy no iki Ma žei kių su są ly ga, 
kad bus pa si ra šy ta il ga lai kė ke
lių de šimt me čių naf tos pro duk
tų tie ki mo su tar tis.

„Klai pė dos naf tos“ te ri to ri jo je 
yra pa lik ta aikš te lė, ku rio je bū
tų pa sta ty ta siurb li nė ir tal pyk
los naf tos pro duk tams iš Ma žei
kių per vamz dy ną priim ti. 

„Klai pė dos naf ta“ tai da ry tų 
taip pat sa vo mis lė šo mis.

Kol kas to kie siū ly mai len kų 
ne su do mi no. Ar tai reiš kia, kad 
apie vamz dy ną į Klai pė dą jie ne
gal vo ja? 

Žvel giant stra te giš kai, vamz
dy nas Lie tu vos vals ty bei yra ma
žiau pa trauk lus, nes jam at si ra dus 
di de lių pa ja mų ne tek tų „Lie tu vos 
ge le žin ke liai“.

Uni ver sa lu mas pa si tei si no
Sau sio 28 d. tank lai vis „Olym
pus“ iš Šve di jos Ge te bor go uos
to kom pa ni jai „Lu koil“ at pluk
dė 7500 to nų ar ba 10 mln. lit rų 
ba zi nio A95 mar kės ben zi no. Tai 
pir ma s at ve jis, kai tie sio giai de
ga li nių tink lams at pluk dy ta de
galų.

Šis ben zi nas iš vež tas į „Lu koil“ 
ba zę trau ki nio cis ter no mis. Atei
ty je 10 rū šių biop rie dai bus mai
šo mi nau jai įreng tame „Klai pė
dos naf tos“ au to mo bi lių de ga lų 
priė mi mo ter mi na le. 

Jis per me tus galės priim ti apie 
300 tūkst. to nų de ga lų. Jei bus 
po rei kis, pa jė gu mą ža da ma di
din ti.

2009 m. „Klai pė dos naf ta“ ne
vyk dė naf tos pro duk tų im por to. 
Anks čiau „Klai pė dos naf to je“ bu
vo ne kar tą Lie tu vos elekt ri nei iš 
Ve ne sue los at pluk dy ta ir iš krau
ta ori mul si jos.

 Ir da bar vyks ta de ry bos dėl de
galų tie ki mo per „Klai pė dos naf
tą“ šiai Elekt rė nuo se esan čiai 
bend ro vei. Pas kelb tas kon kur sas 
di de liam kie kiui degalų pir kti. Jie 
bū tų tie kia mi tank lai viais, iš jū
ros. Bet tai bus ne Ve ne sue los ori
mul si ja.

„Klai pė dos naf tos“ ko mer ci
jos di rek to rius R.Mil vy das tei gė, 
kad ve da mos de ry bos dėl de ga
lų im por to dar su dvie m bend ro
vė mis.

Per me tus Lie tu vo je par duo da
ma apie 400 tūkst. to nų ben zi no 
ir 900 tūkst. to nų dy ze li no. Pag
rin di nis de ga lų tie kė jas yra „Or
len Lie tu va“.

Į klau si mą, ar „Or len Lie tu
va“ no ri pri va ti zuo ti „Klai pė dos 
naf tą“, kad ši ne vež tų im por ti
nių degalų, J.Auš ra at sa kė abst
rak čiai: „Kai ei ni į pa si ma ty mą, 
no rai vi sa da bū na di de li“. 

Anot jo, ga li my bė per „Klai
pė dos naf tą“ im por tuo ti de ga li
nėms skir tą ku rą jau yra sig na las, 
kad ne be bus ga li ma kel ti kai
nų kiek no ri, o rei kės pa gal vo ti ir 
ana li zuo ti, ko kios yra kon ku ren
tų ga li my bės.

Pa si ren gi mas: �� šio�je�vie�to�je�bū�tų�įreng�tos�tal�pyk�los�ir�siub�li�nė,�jei�bū�tų�nu�spręs�ta�iš�Ma�žei�kių�į�Klai�pė
dą�ties�ti�naf�tos�pro�duk�tų�vamz�dy�ną.�� � „Jū�ros“�ar�chy�vo�nuo�tr.

Su „Or len Lie tu va“ 
san ty kiai yra šil ti.

Jur gis Auš ra:
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pirmADiENiS, vASArio 8, 2010

Jūrų krovinių kompanijos „Be
ga“ geležinkelių tarnybos virši
ninkas Vytautas Gudinavičius ap
dovanotas Lietuvos pramoninin
kų konfederacijos ženklu „Profe
sijos riteris“. Geležinkelių tarny
bos vadovą geru ir šiltu žodžiu 
mini ir „Begos“ vadovai, ir dauge
lis darbuotojų. 

Patikimi kolegos
Kai Klaipėdos jūrų krovinių kom-
panijoje „Bega“ pradėjo intensyviai 
kilti modernūs terminalai ir sandė-
liai, didėti krovos apimtys, reikėjo 
patyrusio profesionalo, atsakingo 
ir savo profesiją mylinčio žmogaus, 
kuris rūpintųsi viena svarbiausių 
viso krovos komplekso dalių – ge-
ležinkeliais. Gavęs „Begos“ vado-
vų kvietimą V.Gudinavičius 2000-
aisiais atvyko į Klaipėdą, o iki tol 
jis ne vieną dešimtmetį dirbo dau-
geliui žinomoje chemijos įmonėje 
„Lifosa“. 

„Dabar vadovauju tarnybai, ku-
rioje dirba daugiau nei 40 žmo-
nių. Esame draugiška šeima, vieni 
kitus gerai pažįstame, nes ne tik 
dabar, kai aplinkui toks nedarbas, 
bet ir anksčiau žmonės mielai ėjo 
į „Begą“, tausojo savo darbo vie-

Profesijos riteris rūpinasi geležinkelių saugumu
tas. Tad dabar žinau, kas ką gali, 
kur geriausiai tinkamas, o svar-
biausia – tarp mūsų yra didelis 
tarpusavio pasitikėjimas“, – sa-
kė V.Gudinavičius.

Žiemos išbandymai
Ne tik intensyvūs krovos darbai, 
bet ir šią žiemą įsismarkavusios 
pūgos, nuolat spaudžiantis šaltis 
geležinkelių tarnybai atnešė tikrų 
išbandymų: nuolat valyti apledė-
jusius geležinkelius, uosto kranų 
kelius, rūpintis lokomotyvais, 
vagonais... O daugiausia darbų 
atliekama kaip tik lauke. 

V.Gudinavičius sakė, kad kas-
dienis darbas geriausiai atsklei-
džia, kas ir ko vertas profesiniu 
požiūriu: „Visada galiu pasitikėti 
savo kolegomis Šarūnu Juodeliu, 
Romualdu Luote, Sergejumi Kon-
covu, Rolandu Paškausku, Edvar-
du Žiobriu, Maksimu Maliavkinu, 
Justinu Bielskiu ir kitais. Jie puikūs 
specialistai, patikimi darbuotojai, 
kai kurie iš jų – tikri universalai, 
išmanantys įvairias geležinkeli-
ninkų darbo subtilybes“.

Užbėgti įvykiams už akių
Nuo 2000-ųjų pavasario, kai 
V.Gudinavičius pradėjo dirbti 
„Begoje“, geležinkelių ūkis pa-

sikeitė iš esmės. Per dešimtmetį 
kompanijos teritorijoje nuties-
ti nauji keliai, senieji – atnau-
jinti, neliko medinių pabėgių, 
laivų krovos didėjimas lėmė vis 
intensyvesnę geležinkelių eks-
ploataciją. 

V.Gudinavičius sakė, kad svar-
biausia – garantuoti saugų gele-
žinkelių ir geležinkelininkų dar-
bą, numatyti ir laiku likviduoti 
silpnąsias vietas. 

Jis prisimena tik vienintelį jau 
seną įvykį, kai netikėtas skambu-
tis paryčiais išvertė iš lovos ir pri-
vertė skubėti į „Begą“: dėl loko-
motyvo mašinisto neatidumo nuo 
bėgių nuriedėjo keletas vagonų. 

„Mūsų darbe didesnis pavo-
jingumas neišvengiamas, kom-
panijos teritorijoje nuolat ju-
da tūkstančius tonų sveriantys 
geležinkelio sąstatai, todėl mū-
sų neapsižiūrėjimas ar juo labiau 
aplaidumas visais požiūriais ga-
li brangiai kainuoti. Geležinke-
liai netgi daugiau nei autokeliai 
reikalauja kruopščios priežiūros, 
todėl kompanijos teritorijoje jie 
kasmet remontuojami, geležin-
kelis ir krovos darbų kompleksas 
visada turi dirbti kaip vieninga, 
darni ir patikima sistema“, – pa-
brėžė V.Gudinavičius.

Profesionalas: � kompanijos„Bega“geležinkeliųtarnybosviršinin
kasV.Gudinavičiusįvertintasprofesijosriterioapdovanojimu.
 AndriausJuškevičiausnuotr.

Andrius Juškevičius

Vid man tas Ma tu tis

„DFDS Lis co“ dir bu si, o da bar 
kom pa ni jos ESS vers lo plėt ros va-
dy bi nin kė Na dež da Kov tu no va 
tei gė bu vu si su ža vė ta, kai pa ma-
tė, kaip vei kia elekt ro ni nė kro vi-
nių sa vi nin ko do ku men tų for mi-

Elekt ro ni nės nau jo vės ver žia si į lai vus
Kro vi nio do ku
men tų for mi ni mas 
lai vuo se kar tais 
uži ma tiek pat lai
ko, kiek ir kro va. 
Į lai vy bą spar čiai 
ver žia si nau jau sios 
kro vi nių for mi ni
mo tech no lo gi jos.

Nau jo vė: � elektroninękroviniosavininkokeitimosistemąpirmasisišbandė„Maersk“grupės„Brostrom
tankers“kompanijostanklaivis„BroDeliverer“.  JurgenBrakernuotr.

ni mo sis te ma. Ne di de lio tank lai vio 
„Bro De li ve rer“ ka pi to nui pa si ra-
šius kro vi nio są skai tas fak tū ras, 
pa tvir tin tas va di na ma sis ko no sa-
men tas. Tai yra do ku men tas, ku-
ris įro do su tar ties su da ry mo fak tą 
ir pa tvir ti na tei sę dis po nuo ti nu ro-

dy tais daik tais. „Lai vy bos pra mo nė 
jau se niai ieš ko jo kro vi nio sa vi nin-
ko do ku men tų for mi ni mo elekt ro-
ni nių spren di mo bū dų. Da bar ti nė 
po pie ri nių do ku men tų nau do ji-
mo sis te ma yra nee fek ty vi, su ke lia 
dau gy bę pro ble mų. Dėl lai vų mo-

bi lu mo van dens trans por tas bu vo 
be ne pa sku ti nio ji pra mo nės ša ka, 
kur bu vo del sia ma įves ti kom piu-
te ri zuo tą do ku men tų tvar ky mo 
sis te mą“, – ti ki no N.Kov tu no va.

Pir ma sis elekt ro ni nis kro vi nio 
sa vi nin ko įfor mi ni mas lai ve bu vo 

at lik tas praė ju sią sa vai tę Šiau rės 
Ai ri jos Bel fas to uos to ter mi na le. 
Per ve di mai atlikti į Lon do ną, taip 
pat Ško ti ją. Kro vi nio sa vi nin ko 
pa kei ti mo do ku men tai pa ga min ti 
grei čiau nei per dvi va lan das. Tai 
lai ko ma re vo liu ci niu pa sie ki mu 
lai vy bos vers le.

Lie tu vos lai vų sa vi nin kų aso-
cia ci jos vyk dan ty sis di rek to rius 
Gin tau tas Kut ka tei gė, kad kro-
vi nio sa vi nin ko kei ti mo lai vuo se 
sis te ma iki šiol dau giau siai nau-
do ta tank lai viuo se. 

Daž nai bū da vo, kad lai vui plau-
kiant su naf tos pro duk tais, tar-
kime, iš Klai pė dos į Ro ter da mą, 
kro vi nio sa vi nin kai pa si keis da vo 
net po ke lis kar tus.

Lie tu vos lai vy bos kom pa ni jos 
ne tu ri tank lai vių, to dėl elekt ro-
ni nė kro vi nio sa vi nin kų for mi-
ni mo sis te ma joms nė ra ak tua li. 
Ta čiau atei ty je ga li bū ti taip, kad 
kro vi nių sa vi nin kų kei ti mai lai-
vams plau kiant per si mes ir į sau-
sak rū vę, kon tei ne ri nę ar jū rų kel-
tų lai vy bą.
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massudarytas2009m.
pasauliolaivyboskom
panijųreitingas.Pirmau
jadanų„A.PMoeller
Maersk“,antra–krui
zųkompanija„Carnival“.
Dešimtuke–trysKinijos
laivininkystės.Estų„Tal
linkGrup“–44a.

Laivininkysčių
reitingai

Talinouostąvaldančios
bendrovėspelnaspernai
siekė407,8mln.kronų
(90mln.litų).Jis8proc.
didesnisnei2008m.
Pernaikrauta31,6mln
tonų–9proc.daugiau
kroviniųnei2008m.Ap
tarnautasrekordinis7,26
mln.keleiviųkiekis.

JAVkariniojūrųlaivyno
užsakymupastatytas127
milgio,45mazgų(apie
80km/h)greičionaujos
„Coronado“serijossuper
šiuolaikiniskarinislaivas
„Independence“.Jisskir
taspakrančiųapsaugai.
Laivokorpusasyratrima
ranotipo.

taLino
peLnas

ŠiuoLaikinis
Laivynas

Vid man tas Ma tu tis

Pra lai mė ju siais ne pri si pa žįs ta
Pra lai mė ju sią ja sa vęs ne pri pa žįs
ta nė vie na pu sė. Nors ir pa si ra šy
ta tai kos su tar tis, abi pu sės ti ki
no, kad bū tų teis me lai mė ju sios, 
o to liau by li nė tis at si sa kiu sios tik 
to dėl, kad gai la lai ko. Baig ti gin
čą tai kos su tar ti mi pra šė ir tei sė
jai, aiš ki nę, kad by la bū sian ti la
bai pai ni.

Pa gal tai kos su tar tį A.Ka ma
raus kas at si sa kė rei ka la vi mų, 
kad bū tų su grą žin tas į dar bą, ne
bep ra šė kom pen sa ci jos už 5 mė
ne sių pri vers ti nę pra vaikš tą, at
si sa kė pre ten zi jos į ne tur ti nę 70 
tūkst. li tų su mą. 

Uos to di rek ci ja su ti ko pa nai
kin ti jam rug sė jo 2 d. skir tą pa
pei ki mą ir pa keis ti rug sė jo 4 d. 
at lei di mo iš dar bo pa grin dą. Bus 
į for min ta, kad A.Ka ma raus kas iš 
Uos to di rek ci jos išė jo ša lių su si
ta ri mu. Jam bus su mo kė ta tri jų 
mė ne sių išei ti nė pa šal pa.

„Pra šė grą žin ti į dar bą – ne
grą žin si me. Pra šė 70 tūkst. li
tų ne tur ti nės ža los at ly gi ni mui 
– ne mo kė si me. Pra šė dar bo už
mo kes čio už 5 mė ne sius, mo kė
si me tik už tris. Nusp ren dė me 
su mo kė ti išei ti nę kom pen sa ci
ją už tris mė ne sius. Tai pi giau, 

„Sa bo ta žo“ skan da las su bliūš ko?
Tai kos su tar ti mi 
pa si bai gu si Klai pė
dos vals ty bi nio  
jū rų uos to ge ne ra
li nio di rek to riaus 
Eu ge ni jaus  
Gent vi lo ir bu vu sio 
šios įstai gos  
inf rast ruk tū ros  
di rek to riaus Al gir do  
Ka ma raus ko  
dvi ko va iš kė lė 
klau si mą, o kas gi 
šio je si tua ci jo je  
lai mė jo?

nei mo kė ti ad vo ka tams ho no
ra rą dve jus me tus, kol bū tų vy
kęs by li nė ji ma sis“, – aiš ki no 
E.Gent vi las.

„Tai kos su tar tis yra su grį ži mas 
į rug sė jo 4 d., tai yra į lai ko tar pį 
prieš ma no at lei di mą. Per nai rug
sė jį E.Gent vi las ga lė jo ge riau pa
sielg ti. Jis rin ko sa vo ko man dą ir 
– jei truk džiau – bū čiau išė jęs ša
lių su si ta ri mu. Da bar no riu žiū rė ti 
į prie kį, o ne at gal. Ne no riu įvel ti 
į ne pa to gią pa dė tį kai ku rių žmo
nių. By li nė ji ma sis ken kia ir uos to 
įvaiz džiui. Vi są lai ką ja me dir bau 
ir man uos tas yra svar bus“,  ko
men ta vo A.Ka ma raus kas.

Ga li ma ver tin ti, kad A.Ka ma
raus kas pa sie kė mo ra li nę per
ga lę. Pa si ra šius tai kos su tar tį su 
pa nai kin to mis nuo bau do mis lyg 
ir pri pa žįs ta ma E.Gent vi lo klai da 
dėl A.Ka ma raus ko at lei di mo mo
ty vų. Iš es mės tai reiš kia, kad su
bliūš ko ir prieš pen kis mė ne sius 
E.Gent vi lo iš kel tas va di na ma sis 
„sa bo ta žo“ skan da las.

Skun dė A.Ka ma raus ką
Apie trin tį Uos to di rek ci jo je vi
suo me nė su ži no jo per nai rug sė
jo 2 d., kai E.Gent vi las su ren gė 
spau dos kon fe ren ci ją „Klai pė

dos uos to žu dy mas (dug no va
ly mo dar bų truk džiai)“. Tuo
met E.Gent vi las tei gė at sklei dęs 
sche mą, kaip di rek ci jos dar buo
to jai tar na vo ne uos to, o ran go
vo „Klai pė dos hid ro tech ni ka“ 
tiks lams. Kal ti nin kais jis nu ro
dė Uos to di rek ci jos eksp loa ta
ci jos sky riaus va do vę Aud ro nę 

Ba nio ny tę, uos to inf rast ruk tū
ros tar ny bos va do vą Pet rą Stul
gą bei jų veik lą ku ra vu sį ir pa gal 
pa rei gy bi nes nuo sta tas tie sio giai 
už uos to eksp loa ta ci ją at sa kin gą 
di rek to rių inf rast ruk tū rai A.Ka
ma raus ką.

Teis me E.Gent vi las ti ki no, kad 
duo me nų, jog yra pro ble mų dėl 
už sa ky mų pa tei ki mo „Klai pė dos 
hid ro tech ni kai“, ga vęs iš Vals
ty bės sau gu mo de par ta men
to. Rug sė jo 4 d. su vie nin te liu 
A.Ka ma raus ku be įspė ji mo, sky

rus nuo bau das, bu vo nu trauk ta 
dar bo su tar tis. A.Ka ma raus kas 
to kius kal ti ni mus va di no ab sur
diš kais. 

Teis me pa reng ti nio po sė džio 
me tu jis aiš ki no ne ga lė jęs tar
nau ti „Klai pė dos hid ro tech ni
kos“ tiks lams. Ši bend ro vė jį bu
vo ap skun du si teis mui. Ji skun dų 
la vi na prieš A.Ka ma raus ką dėl 
9096 kran ti nių sta ty bos vil ki
ni mo bu vo už ver tu si ir Su si sie
ki mo mi nis te ri ją. 

Pa reng ti nio ty ri mo me tu teis
mui bu vo pa teik ti du per nai ba
lan dį ir ge gu žę su si sie ki mo 
mi nist rui ra šy ti „Klai pė dos hid
ro tech ni kos“ raš tai, kur ši skun
dė si, kad A.Ka ma raus ko veiks mai 
ve da ją prie bank ro to.

Ar ki lo pa vo jus?
„Tik at lei dus A.Ka ma raus ką, rug
sė jo 16 d. lai ku bu vo įteik ti rei ka
la vi mai ran go vui „Klai pė dos hid
ro tech ni ka“ pra dė ti va ly ti uos tą. 
Ji to ne pa da rė iki nu ma ty to ter
mi no – spa lio 1 die nos. Jai sky
rė me 400 tūkst. li tų bau dą, kaip 
bu vo nu ma ty ta su tar ty je“, – sa
kė E.Gent vi las. Jis ti ki no, kad per 
lai ko tar pį nuo 2009 m. ba lan
džio 2 d. ne bu vo rea li zuo ta net 

10 tech ni nių uos to va ly mo už
duo čių.

A.Ka ma raus kas teis me dar 
prieš pa si ra šant tai kos su tar tį 
tei gė, kad jis sie kęs nau dos Uos
to di rek ci jai. Uos to va ly mo su
tar ties su „Klai pė dos hid ro tech
ni ka“, ku ri pa si ra šy ta 2007 m., 
kai nos bu vo ge ro kai aukš tes nės 
nei 2009 m. po kon kur so jas pa
siū lė Vo kie ti jos kom pa ni ja „Jo sef 
Mo bius BauAk tien ge sells haft“. 
Po nau jo jo kon kur so Uos to di rek
ci ja, A.Ka ma raus ko tei gi mu, su
tau pė apie 60 pro c. va ly mo lė šų.

A.Ka ma raus kas aiš ki no, kad 
bu vo ver čia mas už sa ky ti va ly
ti lai vy bos ka na lą ten, kur bu
vo ne žy mus už ne ši mas. Ne bu vo 
uos to ka pi to no įsa ky mo dėl leis
ti nų grimz lių su ma ži ni mo. 

Tai reiš kė, kad uos tas ne bu
vo už neš tas tiek, kad ne be ga lė
jo plauk ti lai vai. A.Ka ma raus ko 
nuo mo ne, dėl uos to už ne ši mo 
dirb ti nai bu vu si su kel ta pa ni ka. 
Pareng ti nio ty ri mo me tu jis pra
šė, kad Uos to di rek ci ja pa teik tų 
ba ti met ri nių ma ta vi mų duo me
nis, ku rie at spin dė tų, ko kia rea li 
uos to už ne ši mo pa dė tis. Paaiš
kė jo, kad to kie duo me nys yra 
įslap tin ti.

Ga li ma ver tin ti, 
kad A.Ka ma raus
kas pa sie kė mo ra
li nę per ga lę. 

Ato maz ga: � E.GentviloirA.Kamarauskosusitikimaiteismebaigėsitaikiai,betabipusėsjaučiasilaimėtojos.  VidmantoMatučionuotr.
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sportas
pirmadienis, vasario 8, 2010

Čes lo vas Ka var za
c.kavarza@kl.lt

Po 18 me tų Lie tu vos vy rų ran ki nio 
di džio ji tau rė grį žo į uos ta mies tį. 
„Že mai ti jos dra gū no“ ran ki nin kai, 
Ute no je po per mai nin gos ko vos 
įvei kę stip riau sią ša lies ko man dą 
Kau no „Lū šį“ 33:29 (18:11), pa tei kė 
ma lo nią staig me ną Klai pė dai.

„Su lau kiau svei ki ni mų iš ko ne 
sep ty nių vals ty bių. Vi liuo si, kad 
mies to va do vai, Kū no kul tū ros 
ir spor to sky riaus ve dė jas bent 
pa dė kos, kai su ži nos apie per
ga lę iš ži niask lai di nin kų, – va
kar iro ni za vo uos ta mies čio eki
pos vy riau sia sis tre ne ris Ar tū ras 
Juš kė nas.

LRT tau rė – „dra gū nams“

Per ga lė: �� pa�jė�giau�sią�ša�lies�eki�pą�įvei�kę�Klai�pė�dos�ran�ki�nin�kai�ne�slė
pė�džiaugs�mo.� � „Že�mai�ti�jos�dra�gū�no“�ko�man�dos�nuo�tr.

Po ner vin gos ir dra
ma tiš kos su si ti ki
mo pa bai gos per ga
lės šo kį try pė „dra
gū nai“.

Ly gi ko va vy ko tru pu tį dau giau nei 
pu sę pir mo jo kė li nio (2:2, 5:5, 7:7).

Nuo 18 min. klai pė die čiai „pa
bė go“ 15:9, o kė li nį lai mė jo re kor
di niu skir tu mu – 18:11.

Po per trau kos si tua ci ja ap si
ver tė aukš tyn ko jo mis. „Lū šis“, 
lai mė ju si tarps nį 10:2, net neį
pu sė jus kė li niui iš ly gi no skir tu
mą 21:21.

Ta čiau klai pė die čiai ra do jė gų 
at si ties ti – 27:22.

Po ner vin gos ir dra ma tiš kos 
su si ti ki mo pa bai gos per ga lės šo
kį try pė „dra gū nai“ 33:29.

„Per per trau ką žai dė jams pa sa
kiau, kad ant rą jį kė li nį pra dė ki me 
taip, tar si re zul ta tas bū tų ly gus, 
– juo kau da mas iš da vė pa slap tį 
A.Juš kė nas. – Jie „pa si sten gė“, 

kad var žo vai iš ly gin tų re zul ta tą, o 
vė liau ko va įsi lieps no tų iš nau jo“. 
Stra te gas tvir ti no, jog pa si tei si no 
tai, kad į Ute ną ko man da nu vy ko 
rung ty nių iš va ka rė se.

„Per tre ni ruo tę ry tą at ro dė
me pra stai, ta čiau rung ty nių 
me tu vy rai žai dė kaip iš na tų“, 
– tvir ti no klai pė die čių eki pos 
va do vas.

Rung ty nių sta tis ti ka

„Že mai ti jos dra gū nas“ – „Lū šis“ 33:29 (18:11). M.Su kac kas 7, R.Vai či kaus
kas 6, D.Ja sins kas, D.Ma tu tis – po 5, G.Juš ka 4, A.Bu čius, K.Stro pus – po 3/V.
Dre vins kas 9, G.Ci buls kis, S.Kat ke vi čius – po 5, A.Ur bo nas, E.Vai čys – po 3.
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KLASIFIKUOTI  SKELBIMAI
pirmadienis, vasario 8, 2010

Sveikata ir grožiS

Nukelta į 15 p.

Siekiate tobulos figūros? Norite jaustis svei-
ki ir energingi? Tuomet apsilankykite spe-
cializuotoje maisto papildų parduotuvėje, 
kurioje rasite platų pasirinkimą papildų die-
tai, sportui ir sveikatai. Riebalų degintojai, 
proteinai, amino rūgštys, vitaminai, papildai 
sąnarių veiklai gerinti – 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.

 518964

 

DenSana  
ODONTOLOGIJOS KLINIKA 

 

Gyd.G.Ramanauskienës
Groþio ir sveikatingumo klinika

 

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.

 529879

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.

 528058

„Salvijos“ medicinos centras konsultuoja, 
diagnozuoja ir gydo nemokamai ir mokamai 
suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, 
alergologai, endokrinologai, ginekologai, 
nefrologai, urologai, traumatologai, chi-
rurgai (ir plastinės), onkologai, pediatrai, 
terapeutai, neurologai, homeopatai, radi-
ologai (mamografija), gastroenterologai, 
otorinolaringologai, psichoterapeutai, 
proktologai, echoskopuotojai, okulistai, 
reabilitacinės procedūros. Herkaus Man-
to g. 2, tel. (8 46) 400 816, 8 614 57 234. 
Filialas Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 934, 
490 936, 8 615 43 209. „Salgymeda“ - 
šeimos gydytojai su odontologais (gydy-
mas ir protezavimas) ir akušere (nėščiųjų 
priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 
933, 8 687 41 299.

 529168

Jogos centras (Šaulių g. 19) kviečia į kla-
sikinės jogos užsiėmimus. Renkamos pra-
dedančiųjų grupės. www.jogos-centras.lt, 
tel. 8 685 07 666.

 530358

Grožio ir sveikatos studija. Organizmo 
valymas japonų SPA-DETOXU, Nano rū-
kas - jonizuoti garai odos priežiūrai. Na-
tūrali kosmetika Bioaukso pagrindu. Visą 
vasario mėnesį taikome 50% nuolaidą! 
Herkaus Manto g. 22, III a. Tel. 8 648 08 
018, www.gsstudija.lt. 

528195

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.

 529973

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 PLA-
TE (vibracinė platforma), vertikali vonia, 
limfodrenažinė terapija, akupunktūra. Tel.  
8 614 29 283.

 528817

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.

 526005

Optika - akių ligų kabinetas. Nemokamas 
akių ištyrimas ir gydymas, regėjimo pa-
tikrinimas (užsisakant akinius). AKCIJA! 
45% nuolaida akinių gamybai, 35% nuo-
laida kontaktiniams lęšiams, 25% nuolai-
da akinių rėmeliams. Akcija vyks iki kovo 
7 d. Taikos pr. 28, Klaipėda („Vėtrungės“ 
pasažas, I aukštas). Tel. (8 46) 313 606, 
darbo laikas I-VI 9-19 val.

 531328

Veido valymas. Veido masažas, kaukės. 
Procedūros AHA rūgštimi (spuogų gy-
dymas, pigmentacija, drėkinimas, stan-
grinimas). Depiliacija, auskarų vėrimas, 
makiažas, antakių ir blakstienų dažymas, 
blakstienų klijavimas. Veido ir kūno va-
kuuminis masažas (raukšlių profilaktika, 
celiulitas, limfodrenažas). Kūno procedū-
ros (pilingai, įvyniojimai). Fototermolizė 
(kraujagyslės, plaukų šalinimas). Papi-
lomų, keratomų šalinimas. Mezoterapi-
ja. Dermobrazija. Lymphobiony aparatas 
(raukšlių, kraujagyslių profilaktika). Sa-
lonas GROŽIO LINIJA (STARVAC aparatų 
centras), Herkaus Manto g. 3, Klaipėda, 
tel. (8 46) 314 085, 8 680 54 061. Darbo 
laikas I-V 10-19, VI - 9-17 val.

 530054

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.

 528875

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.

 524845

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

 522715

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.

 525571

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

 526326

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

 525690

Klaipėdos ortodontijos centre teikiamos 
visos dantų gydymo bei protezavimo pa-
slaugos vaikams ir suaugusiems: dantų 
plombavimas ir šalinimas, dantų kanalų 
gydymas, gaminami išimami ir neišima-
mi keramikiniai protezai. Plokštelėmis ir 
breketų sistemomis tiesinami dantys. Atlie-
kama panoraminė dantų rentgenografija 
pažangiausiu skaitmeniniu aparatu itin 
maža rentgeno spindulių doze. Nuolai-
dos dantų balinimui ir keramikiniams be-
ligatūriniams breketams iki vasario 28 d.! 
Mus rasite: Taikos pr. 12. Tel. 846 210095, 
8655 26661.  www.breketai.lt.

 523857

Atjauninimas be skalpelio - termoliftingas, 
raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas 
hialuronu, elektros impulsų, elektropora-
cijos, kitomis procedūromis; kūno mode-
liavimas kavitacijos (riebalų nusiurbimas 
be operacijos) procedūromis; limfodrenaži-
niai, vakuuminiai masažai, anticeliulitinės 
programos; odos problemų gydymas, išsi-
plėtusių kapiliarų, hemangiomų, papilomų 
šalinimas radijo chirurginiu būdu ir kitos 
procedūros. Naujiena - efektyvios priemo-
nės nuo plaukų slinkimo ir nuplikimo. „GR 
grožio ir sveikatingumo klinika“, S.Daukanto 
g. 2/ S.Šimkaus g. 23, Klaipėda. Tel. 8 46 
493767, info@g-r.lt, www.g-r.lt.

 531177

Nemokamos šeimos gydytojo paslaugos. 
Kviečiame prisirašyti! Konsultuoja akušeriai 
ginekologai, kardiologas, urologas, neuro-
logas, dermatovenerologas. Neskausmin-
gas odos darinių šalinimas. Nėščiųjų prie-
žiūra (gyd. T. Karpavičiūtė ir L. Janušas). Su 
siuntimu echoskopijos, gastrofibroskopijos, 
reabilitacijos paslaugos (masažas, kinezi-
terapija, limfodrenažas, elektrinės proce-
dūros) nemokamai. Ambulatorinė reabi-
litacija. Žarnyno tyrimas (kolonoskopija, 
rektoskopija, sigmoskopija, anoskopija), 
išangės ligų (niežėjimo, hemorojaus ir t.t.) 
gydymas. UAB Kuncų ambulatorinė klini-
ka, Taikos pr. 28-306, Tel. 8-46 410570, 
www.kaklinika.lt.

 530771

Psichologė psichoterapeutė R.Zykienė kon-
sultuoja suaugusiuosius dėl nerimo, depre-
sijos, tarpasmeninių santykių problemų. Tel. 
8 657 74 094, (8 46) 416 390.

 530521

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.

 513649

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

 524371

FOTOGRAFIJOS, KOMPIUTERIŲ KURSAI („Au-
toCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, 
„CorelDRAW“, „PhotoSHOP“, „WEB dizai-
nas“). Tel. 8 614 36 232, 8 698 30 583.

 533449

Rytietiškų šokių studija „Rytų Deivė“ kvie-
čia moteris, merginas ir mergaites į pilvo 
šokio užsiėmimus. Informacija www.naima.
lt. Tel. 8 686 78 623.

 532531

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

 533121

PoilSiS, kelionėS

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.

 524621
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MokyMas

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

 514580

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.

 526611

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.

 527476

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

 531962

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.

 529492

Vairuotojų kursai

Vairavimo kursai AM, A1, A, B, B automat., 
C, CE. Lizingu, lietuvių, rusų k. Taikos pr. 24, 
302 kab. Dirbame I-V 15-18.30 val. www.
ismokvairuoti.lt. Tel. 8 612 31 111.

 532464

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

NekilNojaMasis 
turtas
Nuoma

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

 526872

Butas centre. Su buitine technika ir baldais. 
Plastikiniai langai, seifo durys. Kaina 400 
Lt. Tel. 8 677 87 000.

 532567

Dėmesio! Padedame išnuomoti ir išsinuo-
moti butus, kambarius bendrabučiuose, 
kambarius. Butų savininkams paslauga 
nemokama. Tel. 8 693 72 267.

 532495

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. 

528703

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

 516259

Akcija! Nebrangūs kambariai mažame vieš-
butyje Klaipėdoje. 2-3 val. - nuo 50 Lt. Dvi-
vietis - nuo 80 Lt. Tel. 8 680 43 184.

 531122

Atsakinga, dirbanti pora išsinuomotų 1 ar 
2 kambarių butą ilgam laikui. Tel. 8 601 
86 064.

 533129

BALTIC REST IĮ išnuomoja šiuolaikiškus 
butus valandai, parai ir ilgesniam lai-
kui. Apgyvendiname įmonių darbuoto-
jus. Išrašome PVM sąskaitas. Tel. 8 616 
34 910, www.rest.lt. 

529578

Dirbanti šeima be vaikų išsinuomotų 
1-2 kambarių butą ilgesniam laikui. Tel.  
8 606 72 619.

 532506

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

 528920

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

 533132

Išnuomojamas 1 kambario butas prie „So-
džiaus“. Tel. 8 676 20 482.

 533377

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

 533131

Išnuomojamas 1 kambario 33 kv. m butas 
su balkonu. Tel. 8 621 76 411.

 532773

Išnuomojamas 2 kambarių butas Nidos 
g. (ne agentūra, su baldais ir buitine tech-
nika, kaina 400 Lt, galima derėtis). Tel.  
8 646 75 339.

 532403

Išnuomojamas 1 kambarys 2 kambarių bu-
te Baltijos pr. Kaina 80 Lt ir mokesčiai. Tel. 
8 695 55 954.

 532365

Išnuomojamas 15 kv. m biuras centre, 
J.Karoso g. Tel. 8 600 24 107.

 532846

Išnuomojamas 2 kambarių butas Sausio 
15-osios g. Tel. 8 651 66 843.

 533010

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

 533178

Išnuomojamas 3 kambarių su holu butas 
su baldais ir buitine technika prie 3-iosios 
poliklinikos (500 Lt+komunaliniai). Tel. 
+370 686 60 089.

 533334

Išnuomojamas jaukiai įrengtas 1 kambario 
butas prie „Vėtrungės“ paromis, valando-
mis. Tel. 8 673 96 170.

 532079

Išnuomojamas tvarkingas 2 kambarių bu-
tas su baldais ir buitine technika Gedminų 
g., šalia Statybininkų pr., Klaipėdoje. Tel. 
8 652 02 923.

 530334

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

523976

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

523953

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

 519559

Išnuomojami butai: 1 kambario Taikos pr. 
3 (mokėti tik už komunalinius mokesčius), 
2 kambarių butas Taikos pr. 52 (su baldais, 
200 Lt). Tel. 8 647 66 370.

 533130

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

 525918

Išnuomojamos 52 kv. m komercinės/biuro 
patalpos geroje vietoje, šalia yra automobilių 
stovėjimo aikštelė. Tel. 8 650 85 801.

 533181

Išnuomojamos 78 kv. m komercinės 
paskirties patalpos Lietuvininkų a. Tel.  
8 698 25 281.

 531658

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

 529722

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

 530331

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. 

527321

Išnuomojamos komercinės paskirties pa-
talpos prekybos centre „Vyturys“, Klaipė-
da, Laukininkų g. 19. Tel. (8 46) 324 204, 
8 687 31 373.

 533060

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

 528285

Išnuomoju kambarį bendrabutyje Mokyklos 
g. tvarkingai dirbančiai moteriai ar studen-
tėms. Tel. 8 672 49 736.

 533151

Išnuomoju kambarį bute vienam žmogui 
ilgesniam laikui Minijos g. (kaina sutarti-
nė). Tel. (8 46) 322 792.

 532463

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

 532178

Išnuomoju 1 kambario butą netoli „Eglės“ 
turgavietės. Kaina sutartinė. Tel. 8 615 91 
340, e. paštas viosita@centras.lt.

 533020

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

 527420

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

 532168

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

 524280

Išnuomoju 3 kambarių 73 kv. m butą centre, 
Danės g. Kaina 800 Lt. Tel. 8 652 54 304.

 530728

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.

 517833

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą ilges-
niam laikui su baldais ir buitine technika 
Paryžiaus Komunos g. 8 (kaina sutartinė). 
Tel. 8 616 52 232.

 532685

Išnuomoju tvarkingą 3 kambarių butą 
Reikjaviko g., 5/3 a., su kai kuriais bal-
dais, yra 2 balkonai. Nuoma 250 Lt. Tel. 
8 601 81 496.

 531112

Išnuomoju patalpas S.Daukanto g. 27 (31 
kv. m, 2/1 a., vieta automobiliui, atskiras 
įėjimas). Tel. 8 681 22 300.

 532187

Išsinuomočiau 1,5 arba 2 kambarių bu-
tą Kauno g. rajone. Be tarpininkų. Tel.  
8 677 46 102.

 531373

Išsinuomočiau 100-150 kv. m patalpas. Tel. 
8 660 93 897, 366 937.

 532394

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

 523908

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

 528265

Naujoji Uosto g. 22 (1 a.) išnuomojame ko-
mercines 123 kv. m patalpas, nuomos kaina 
1000 Lt/mėn. Tel. 8 611 14 232.

 532458

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

 528278

Nebrangiai išnuomoju 1 kambarį 3 kamba-
rių bute su baldais ir buitine technika, 5/4 
a., Poilsio g. Tel. 8 614 29 328.

 531822

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.

 521343

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

 530749

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

 530737

Nuomojamos gamybinės/sandėliavimo/
administracinės patalpos AB „Vakarų lai-
vų gamykla“ teritorijoje. Tel. (8 46) 483 
645, 8 614 50 633. E. paštas giedrius.ga-
ruckas@wsy.lt.

 532325

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

 529106

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

 528257

Pigiai išnuomočiau butą Dauparuose, au-
tonominis šildymas (apie 10 km nuo Klai-
pėdos). Tel. 8 694 79 058.

 530655

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.

 527426

Taikos pr., šalia Jūrininkų poliklinikos, 1 a. 
nebrangiai išnuomojame: 18 ir 21 kv. m 
kabinetus (baldai, signalizacija, šarvuotos 
durys, automobilių stovėjimo aikštelė). Tel. 
8 611 14 232.

 532460

Tvarkinga pora išsinuomotų 2 kambarių 
butą su holu, namo dalį, 3 kambarių bu-
tą. Tel. 8 603 64 376.

 532028

Parduoda

Butus Miško r., Kretingos g.: 2 kambarių 9 
pl./6 a., 185 000 Lt; 4 kambarių 10 pl./5 
a., 260 000 Lt. Tel. 8 687 26 491.

 533124

Butus: 1 kambario (reguliuojamas šildymas, 
suremontuotas); naujos statybos 2 kamba-
rių centre. Tel. 8 606 04 450.

 533147

Butus: 1 kambario 5/3 a. - 82 000 Lt; plytinį 
2 kambarių - 95 000 Lt; 3 kambarių Debre-
ceno g.; plytinį 1,5 kambario - 100 000 Lt. 
Tel. 420 792, 8 652 22 532.

 532233

Butus: 1 kambario 5/3 a. Baltijos pr., 5/2 a. 
Naujakiemio g., suremontuotą 2 kambarių 
5/4 a. Kretingos g. Tel. 8 684 63 533.

 532867

Butus: 2 kambarių 9/2 a. I.Simonaitytės g., 
3 kambarių 9/6 a. Naikupės g., 5 pl./5 a. 
Mokyklos g., 10/8 a. Varpų g., 5/3 a. Lauki-
ninkų g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

 532954

Butus: 2 kambarių I.Simonaitytės g., Šiau-
lių g., 1 kambario su holu Poilsio g. Tel. 8 
600 75 863.

 533054

Butus: 2 kambarių Vaidaugų g. (5/3 a., 66 
kv. m), 3 kambarių Gedminų g. (5/4 a., 78 
kv. m), 4 kambarių Statybininkų pr. (76 kv. 
m, kaina 165 000 Lt). Tel. 8 600 07 067, 
www.gijoneda.lt.

 532406
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Gyvenimas be komunalinių mokesčių. 1 
kambario butą su krosnimi prie Klaipė-
dos (b. pl. 22 kv. m, be patogumų, WC 
viduje, atskiras įėjimas, yra malkų). Tel. 
8 674 91 541.

 531688

Kotedžą su rūsiu Gargždų centre, prie parko 
(iš dalies atlikta vidaus apdaila, garažas, su-
tvarkyta aplinka, visos komunikacijos, 370 
000 Lt). Tel. 8 698 75 156.

 531770

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

 528038

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

 528297

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.

 526272

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

 528727

Sodybą ant upės kranto (įspūdinga vieta, 
40 min. nuo Klaipėdos). Arba keičia į 2-4 
kambarių butą. Tel. 8 613 36 554.

 530821

1 kambario butą su holu Bandužių g. (9/7 
a., suremontuotas, su baldais, pigus išlai-
kymas, bendrija). Tel. 8 647 33 319.

 532992

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

 522330

1 kambario butus: Šilutės pl. 9/5 a., 21 
kv. m (52 000 Lt), „Pempininkai“ 9/1 a., 
33 kv. m (89 000 Lt), 18 kv. m bendrabu-
čio bloke Taikos pr. 5/3 a. (35 000 Lt). Tel.  
8 672 90 075, 216 802.

 533371

1 kambario 21 kv. m butą Kauno g. (9/4 a., 
tvarkingas, su balkonu). Kaina 60 000 Lt. 
Tel. 8 606 11 570.

 531889

1 kambario 33 kv. m butą 5/1 a. Taikos 
pr., prie BIG. Ne agentūra. Tel. +370 608 
97 754.

 532717

1 kambario gerai suremontuotą butą Kauno 
g. (be tarpininkų). Tel. 8 616 14 646.

 532077

1 kambario suremontuotą butą Naujojoje 
Akmenėje (12 000 Lt). Arba keičia į auto-
mobilį ar kitą turtą. Tel. 8 612 46 887, 8 
676 71 047.

 531748

1,5 kambario butą Kretingos g. (5/2 a., 
remontuotinas, kaina 104 000 Lt). Tel.  
8 614 06 740.

 531053

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

 526506

105 kv. m kotedžą Palangoje (visiškai įreng-
tas, su baldais, 3 a žemės, 3 vietos auto-
mobiliams, sutvarkyta aplinka, šildymas 
dujomis). Tel. 8 699 25 299.

 533030

15 kv. m kambarį bendrabutyje Minijos g. 
147 (4 pl./2 a., suremontuotas, tuščias, 15 
000 Lt). Tel. 8 674 07 990.

 531861

150 kv. m kotedžą be vidaus ir išorės ap-
dailos Melnragėje, 300 m nuo jūros (390 
000 Lt). Tel. 8 694 40 660.

 531772

185 kv. m gyvenamąjį namą Ketvergiuose. 
Tel. 8 606 14 801.

 531689

2 aukštų 260 kv. m namą Tauralaukyje (21 
a žemės, miesto komunikacijos, sutvarkyta 
aplinka, kampinis, kaina sutartinė). Savinin-
kas. Tel. 8 683 20 293, 8 606 78 374.

 527557

2 kambarių butą Mokyklos g. (39,7 kv. m, 
4 a., arti darželis, mokykla, „Maxima“, po-
liklinika). Tel. 8 670 81 065.

 533114

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

 532324

2 kambarių butą Tulpių g. (3/2 a., autono-
minis šildymas, 1,5 a žemės, kieme garažas). 
Tel. 8 652 92 959, 8 612 16 939.

 532418

2 kambarių butą Vingio g. 5/3 a., bendrija 
(120 000 Lt), Gedminų g., 5/3 a., reguliuo-
jamas šildymas (160 000 Lt). Tel. 8 603 07 
009, 216 802.

 533356

2 kambarių butus: 5/4 a. Kauno g. (eu-
roremontas); 5/2 a. Alksnynės g.; 4/1 a. 
Rumpiškės g., 117 000 Lt; 5/4 a. Sausio 
15-osios g.; 5/2 a. I.Simonaitytės g. Tel. 
8 647 33 319.

 532988

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

 530326

2 kambarių suremontuotą butą centre su 
visais baldais. Tel. 8 670 77 381, 223 922.

 532428

2 kambarių butus: Bandužių g. 9/3 a., 55 
kv. m (145 000 Lt), Vingio g. 9/9 a., 49 kv. 

m (117 000 Lt), Kretingos g. 5/2 a., 38 kv. m 

(102 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 216 802.
 533372

3 kambarių butą Karlskronos g. (5/5 a., su-
jungta virtuvė, remontas, su baldais, 220 
000 Lt). Tel. 8 670 36 100.

 532819

3 kambarių butą centre, Danės g. (5/4 a., 
73 kv. m, aukšti kambariai, 320 000 Lt), 9 
ha sklypą su buvusia sodyba Veiviržėnuose 
(105 000 Lt). Tel. 8 652 54 304.

 530723

3 kambarių butus su holu: 5 bl./5 a. Brožy-
nų g., 180 000 Lt; 5 bl./1 a. Jūrininkų pr., 
165 000 Lt. Tel. 8 675 30 316.

 533126

3 kambarių butus: 5/2 a. Kauno g.; 9/1 a. 
Debreceno g., 131 000 Lt; 5/4 a. Statybinin-
kų pr., 145 000 Lt; 5/1 a. Gedminų g.; 9/8 
a. Naujakiemio g. Tel. 8 684 34 515.

 532993

3 kambarių butus: Debreceno g. 5/4 a., 
9/4 a. (kaina 153 000 Lt); 1 kambario bu-
tus: Nidos g. 5/2 a., Baltijos pr. 5/1 a. (86 
000 Lt). Tel. 8 601 92 616.

 531882

3 kambarių su holu butą Laukininkų g., 9/8 
a., prabangus remontas (180 000 Lt), Alks-
nynės g., puikus remontas (195 000 Lt). Tel. 
8 603 07 009, 216 802.

 533361

3 kambarių butus: Baltijos pr. 5/1 a., 60 
kv. m (149 000 Lt), Dragūnų g. 19/2 a., 61 
kv. m (230 000 Lt), Debreceno g. 9/2 a., 
68 kv. m (132 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 
216 802.

 533373

3,3 ha miško Kretingos r., geras, kertamas. 
Be tarpininkų. Tel. 8 672 34 788. 

531289

4 kambarių butą Naujakiemio g. (78 kv. 
m, 5/4 a., bendrija, tvarkingas, rakinama 
laiptinė). Tel. 8 698 77 203.

 531489

4 kambarių 78 kv. m butą Laukininkų g. (5 
bl./1 a., bendrija, plastikiniai langai, ne kam-
pinis). Savininkė. Tel. 8 652 82 174.

 531596

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

 519774

6 a žemės sklypą Tauralaukio soduose. Tel. 
8 611 48 246.

 530192

Išskirtinį 100 kv. m butą Lietuvininkų a. su 
autonominiu šildymu dujomis. Yra židinys, 
120 kv. m palėpė. Langai į tris puses. Gali-
mi įvairūs finansavimo būdai (739 000 Lt). 
Tel. 8 612 42 100.

 533152

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

 530458

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

 527638

Mažagabaritį su visais patogumais 17 kv. m 
butą Jaunimo g. (WC-dušas, mini virtuvėlė, 
3 pl./2 a., suremontuotas, visi skaitikliai, 
43 000 Lt). Tel. 8 687 26 491.

 531863

Monolitinį garažą prie geležinkelio perkė-
los (VLRĮ). Tel. 8 640 55 507.

 532709

Naujai atidaromą žvyro karjerą su 11 ha že-
mės sklypu 15 km nuo Klaipėdos (sutvarkyti 
visi kasybos leidimai). Tel. 8 687 45 634, 
8 616 55 900.

 514947

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

 532140

Naujos ir senos statybos namus Šernuose. 
Tel. 8 600 24 107.

 532848

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.

 527063

Naujos statybos namą SB „Smiltelė“, 1 km 
už Jakų (180 kv. m, visiškai įrengtas, sutvar-
kyta aplinka, šildymas dujomis, asfaltuotas 
kelias). Tel. 8 671 41 061.

 532893

Naujos statybos 3 kambarių 84 kv. m butą 
Taikos pr., prie prekybos centro „BIG“ (2007 
m. statyba, visiškai įrengtas, be baldų). Kai-
na 430 000 Lt. Tel. 8 659 47 581.

 533012

Naujos statybos visiškai įrengtą 180 kv. m 
namą Girulių pušyne (4 miegamieji). Tel. 
8 612 16 939, 8 652 92 959.

 532425

Palangoje, Užkanavės g., 20 a namų valdą 
(visos komunikacijos, sklypas jūros pusėje 
kelio atžvilgiu, galima padalyti į 2 sklypus), 
540 000 Lt. Tel. +370 699 20 491.

 531786

Parduoda, išnuomoja, keičia kambarį ben-
drabutyje. Tel. 8 687 10 682.

 533176

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

 529694

Parduodu namą - 235 kv. m, 2 a., su gara-
žu. 10 a. Įrengtas, veikiančios komunika-
cijos. Už Mozūriškių karjero, Eketės ežero 
link. Kokybiškas. 515 000 Lt. Savininkas. 
Tel. 8 655 55 650.

 533370

Prie upelio, vaizdingoje gražioje vietoje ant 

kalvos, 18 km nuo Klaipėdos, žemės sklypą. 

Tel. 8 610 00 731.
 532786

Priekulėje 3 kambarių butą (dalis namo) 

su visais patogumais, yra ūkinis pastatas, 
daržas. Tel. 8 652 00 776.

 521870

Salantuose 3 kambarių 83 kv. m butą dviejų 
butų name su 8 a žemės skypu (šildymas au-
tonominis 2 butams, kaina 100 000 Lt). Tel. 
+370 615 95 663, +370 686 92 082.

 532536

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

 527827

Skubiai 3 kambarių butus: suremontuotą 
Miško rajone (210 000 Lt); Mogiliovo g. 
(138 000 Lt). Tel. 8 655 61 410.

 533150

Skubiai 3 kambarių 71 kv. m butą Alksny-
nės g. (kokybiškai suremontuotas). Gali-
mas keitimas į naujos statybos 2 kambarių 
butą. Savininkas. Tel. 8 612 14 002.

 527698

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

 529762

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.

 531487

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.

 529087

Veikiančią 140 kv. m sauną-barą geroje 
vietoje su visa įranga (mini baseinas, pir-
tis, infraraudonųjų spindulių kabina). Tel. 
8 688 53 939.

 532891

Visai įrengtą bloką bendrabutyje Debrece-
no g. (5 bl./4 a., WC-dušas, virtuvėlė, visi 
skaitikliai, 76 000 Lt) ir kambarį Minijos g. 
129 (25 000 Lt). Tel. 8 675 30 316.

 533127

Visiškai įrengtą naujos statybos 2 kambarių 
butą šiaurinėje miesto dalyje. Tel. 8 652 01 
011, www.gijoneda.lt.

 532407

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.

 518603

Perka

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

 532309

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

 522782

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

 532235

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

 530282

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

 533374

1,5 ar 2 kambarių butą Mažojo Kaimelio 
arba Miško rajonuose (pirmo ir viršutinio 
aukštų nesiūlyti, iki 140 000 Lt). Tel. 8 657 
70 380, 8 671 64 428.

 533074

1,5-2 kambarių butą, sodą su gyvenamuo-
ju namu (gali būti neįrengtas) iki 100 000 
Lt. Tel. 8 657 60 979.

 532737

NekilNojamasis 
turtas
Parduoda
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Perka

Baldai
Parduoda

Spintos su slankiosiomis durimis. Žaliuzės, 
roletai. Gaminame, montuojame. Suteikia-
me garantiją. UAB „Riblanda“, Plieno g. 3, 
tel. 8 616 72 347, 8 698 30 583.

 533446

darBas
ieško darbo

Autoelektrikas, turintis savo įrangą, ieško 
darbo. Išsinuomotų darbo vietą autoservise. 
Siūlyti variantus. Tel. 8 676 23 665.

 530550

Buhalterė, dirbanti namuose, ieško papildo-
mo darbo. Buhalterinė programa, interne-
tas, kvalifikuotas elektroninis parašas. Tel. 
8 684 78 705, (8 46) 327 444.

 532692

30 m. mergina, turinti aukštąjį išsilavinimą 
bei patirties inžinerijos, chemijos, vadybos 
srityse, ieško darbo. Siūlyti variantus (inty-
maus nesiūlyti). Tel. 8 645 72 780.

 531715

33 m. vyras ieško darbo (C, D, E kategori-
jos). Turi vairuotojo-ekspeditoriaus darbo 
patirties. Tel. 8 699 05 580.

 530864

36 m. gabus, išsilavinęs vyriškis ieško pa-
pildomo ar nuolatinio darbo. Siūlyti vari-
antus. Tel. 8 636 65 463.

 533104

43 m. vyras, turintis B, C, D, E kateg., ieš-
ko darbo. 23 m. vaikinas, turintis B kateg. 
ir nuosavą automobilį, ieško darbo. Tel.  
8 603 38 067, 8 609 96 420.

 531698

47 m. vyras, turintis B, C, D, E vairuotojo 
kategorijas, vadybininko patirties (3 serti-
fikatai), ieško darbo. Siūlyti variantus. Tel. 
8 616 15 364.

 532984

Ieškau valytojos, namų tvarkytojos, kambari-
nės darbo. Gali būti ir Juodkrantėje (vairuoju, 
turiu automobilį). Tel. 8 624 18 836.

 532729

Moteris ieško auklės, tvarkytojos, valyto-
jos ar kito panašaus darbo. Gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Intymaus nesiūlyti. 
Tel. 8 657 95 494.

 530401

siūlo darbą

„Gino Rossi“ avalynės salonui „Akropolyje“ 
reikalinga (-as) pardavėja (-as)-konsultantė 
(-as). Privalumai: darbo prekyboje patirtis, 
sąžiningumas, komunikabilumas. Atranka 
vyks salone 2010 02 09 16 val. Turėti CV.

 532815

AB „Klaipėdos konditerija“ ieško perso-
nalo inspektoriaus (-ės). Siūlomo darbo 
pobūdis: personalo dokumentacijos admi-
nistravimas; personalo paieška ir atran-
ka; gaunamos ir išeinamos informacijos 
valdymas. Reikalavimai: aukštasis išsilavi-
nimas; LR Darbo teisės išmanymas ir tai-
kymas praktikoje; darbo patirtis persona-
lo ir biuro administravimo srityje būtina; 
atsakingumas, organizuotumas ir puikūs 
bendravimo įgūdžiai; anglų kalbos mokė-
jimas; mokėjimas dirbti programa „Per-
sonalo Skaita“ būtų privalumas. Įmonė 
siūlo: terminuotą darbo sutartį; šiuolai-
kinę darbo aplinką ir socialines garanti-
jas; laiku mokamą atlyginimą; atsakingą 
ir įdomų darbą. Gyvenimo aprašymą iki 
vasario 26 d. siųsti personalas@klaipe-
doskonditerija.lt arba faksu 411 081. 

531643

2 arba 1,5 kambario butą Mažojo Kaimelio 
rajone (iki 70 000 Lt). Tel. 8 678 77 714.

 531830

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

 528934

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

 533145

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

 517877

Pirkčiau 1 kambario mažagabaritį bu-
tą, iki 70 000 Lt. Mokėčiau grynais. Tel.  
8 601 55 738.

 531155

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

 529093

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.

 526435

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.

 513596

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės ieš-
ko pirkti arba išsinuomoti žemės viso-
je Lietuvoje. www.dirvos.lt. Tel. 8 650 
55 564.

 531531

Tarpininkavimas

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

 530536

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

 530348

PADEDAME ĮTEISINTI NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ IR ŽEMĖS SKLYPUS. ATLIEKAME 
MATAVIMUS. Tel. 8 653 87 778, 8 679 
79 171, 8 646 88 535. 

532171

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.

 533366

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

 525965

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.

 533273
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Skubios paskolos palankiomis sąlygomis. 
Vykdome perįkeitimą. Dengiame skolas. 
Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 
38, tel. 217 219, 8 685 50 195.

 532985

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.

 526298

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

 530342

Dirbti autorefrižeratoriumi reikalingas 
patyręs tolimųjų reisų vairuotojas. Tel.  
8 655 39 610.

 533326

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.

 527570

Legalus darbas ES šalyse įvairiose darbo 
srityse! Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems 
užsienyje. „Litaupa“, tel. 380 081, 8 685 58 
698, www.litaupa.lt.

 531263

AB „Klaipėdos konditerija“ nuolat dirbti 
reikalingas elektrikas-elektronikos derin-
tojas. Elektrotechninis išsilavinimas ir pa-
tirtis šioje darbo srityje būtų pranašumas. 
Įmonė siūlo puikias darbo sąlygas ir gerą 
atlyginimą. Tel./faksas 411 081, persona-
las@klaipedoskonditerija.lt. 

531645

Baltijos gimnazijai reikalingas chemijos 
mokytojas. Tel. 345 920, 345 923.

 531564

Dirbti klasifikacinėje bendrovėje „Lenkijos 
laivų registras“ reikalingas inspektorius. 
Reikalavimas - aukštasis išsilavinimas. 
Tiktų patyręs laivo korpuso ar laivo me-
chaninės dalies inžinierius, patyręs laivo 
mechanikas-jūreivis. Tel. (8 46) 313 505, 
CV siųsti prskla@takas.lt. 

532829

Gyvybės draudimo bendrovei reikalingi 
draudimo tarpininkai. Atlyginimas nuo  
1 000 Lt. Tel. 8 682 61 023.

 532731

Herkaus Manto g. 4, kirpykloje „Suvalkai“, 
reikalingos dvi kirpėjos ir manikiūrininkė-pe-
dikiūrininkė. Teirautis tel. 8 686 23 055.

 532833

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

 529703

Išnuomojame masažo, manikiūro, kosme-
tologijos kabinetą soliariumų studijoje. Tel. 
8 652 24 444.

 532563

Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 600  
55 537.

 531894

Nekilnojamojo turto agentūrai reikalinga 

sekretorė. CV siųsti info@memelhaus.lt. 

Tel. 8 608 54 937.
 531798

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

 523912

Reikalinga padavėja (apmoko) Liuksem-
burge. Vokiečių kalba - privalumas. GSM: 
+352621411929, e. paštas dingint@pt.ly. 
Tel. +370 603 04 123.

 533137

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

 526261

Reikalingi išsilavinę žmonės. Siūlome dirbti 
ir užsidirbti, mokytis ir tobulėti, būti profe-
sionaliems ir naudingiems. Kviečiame da-
lyvauti atrankoje. Tel. 8 614 94 490.

 532960

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

 529803

Siūlome darbą kinų virtuvės virėjui. Dar-
bas Šilutėje. Tel. 8 655 00 066. 

531141

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

 525974

Taksi firmai reikalingi vairuotojai. Priima-
me ir su savo automobiliais. Tel. 8 650 
22 509.

 531927

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai, 
turintys Rusijos ir Baltarusijos vizas. Tel.  
8 603 36 668.

 532358

UAB „Ahlers Klaipėda“ siūlo darbą ge-

neralinių ir negabaritinių krovinių vady-

bininkui. Reikalavimai: būtina 5 metų 

darbo patirtis organizuojant generalinių 

ir negabaritinių krovinių pervežimus jū-

rų keliais ir autotransportu; aukštasis/

aukštesnysis išsilavinimas; labai geras 

anglų ir rusų kalbų mokėjimas (raštu ir 

žodžiu); kompiuterinis raštingumas, bū-

tinas vairuotojo pažymėjimas (nuosavas 

automobilis – privalumas). Gyvenimo 

aprašymą prašom siųsti faksu (8 46) 

311 857. Tel. (8 46) 397 239, e. paštas 
rgi@klaipeda.ahlers.com. 

531701

Valgyklai reikalingas ūkvedys-elektri-
kas, turintis vairuotojo pažymėjimą. Tel.  
8 685 77 171.

 533399

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

 529054

120 spalvų stalviršiai virtuvės baldams 
ir barams, stalams ir palangėms pagal 
Jūsų pageidaujamus dydžius ir formas. 
UAB „Androvita“, Dubysos g. 60A, tel.  
8 640 20 191.

 530872

Paslaugos

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

 530017

Minkštuosius baldus aptraukiame nauju 
audiniu. Susidėvėjusias, sulūžusias dalis 
pakeičiame. Tel. 8 682 47 632.

 532836

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.

 529727

Parduoda

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

 530708

Tiesiog pigu! Nauji šaldytuvai, skalbyklės, 
viryklės, įmontuojamoji technika, gartrau-
kiai, televizoriai ir kt. Taikos pr. 81 („Pem-
pininkai“). Tel. 340 776.

 530037

Paslaugos

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

 532475

Remontuojame skalbykles, indaploves, 
šaldytuvus, orkaites ir kitą buitinę techni-
ką. Atvykstame. Garantija. Minijos g. 169, 
8 past. Tel. 366 567, 8 618 02 280.

 530698

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

 517412

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

 529549

Giluminis kilimų, minkštųjų baldų, čiu-

žinių valymas, plovimas. Kitos patalpų 

valymo paslaugos. Tel. 8 657 94 363,  

8 657 94 361, www.svarosartele.lt.

528375

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

 533123

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

 533120
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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.

 532211

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

516724

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

 524729

Nebrangiai mažai naudotus konvekcinę or-
kaitę, kavos virimo aparatą, kondicionierių, 
šaldiklį. Tel. 8 694 50 889.

 532968

Nesušalkime! Geros malkos į namus, 1 kub. 
- 80 Lt. Tel. 8 618 60 715.

 531324

Pjuvenų briketus, sausas skaldytas, beržo 
malkas, ąžuolines atraižas. Atvežame ne-
mokamai. Tel. 8 604 16 291.

 530813

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

 529483

SĮ „Senasis turgus“ teritorijoje parduoda-
mas 6,25 kv. m prekybos kioskas. Arba iš-
nuomojamas. Tel. 8 621 49 493.

 531739

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.

 529627

Paslaugos

Buhalterinės apskaitos įmonė tvarko įmo-
nių apskaitą, rengia finansinę atskaitomy-
bę, konsultuoja mokesčių klausimais. Gali 
patarti, kaip galėtų ekonomiškiau mokėti 
mokesčius, sumažinti įmonės kaštus ir pa-
siekti geriausių ekonominių rezultatų. Tel. 
8 612 08 301(Klaipėda), e. paštas genena-
baziene@gmail.com.

 532629

Valome sniegą įmonių teritorijose, priva-
žiavimo kelius. Tel. 8 698 75 578, 8 687 
56 750.

 532775

Patalpų valymas po remonto, šiukšlių išve-
žimas. Aukštuminis langų valymas, kilimi-
nės dangos cheminis valymas, fasadų plo-
vimas, cheminis vonios kambario valymas. 
Tel. 8 655 93 701, 8 650 27 455.

 532494

Perka

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

 532981

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

 529533

automobiliai
autoserviso paslaugos

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

 520394

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

 530448

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

 532950

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

 514742

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

 529635

Perka

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

 523286

Įvairių markių automobilius, mikroauto-
busus. Gali būti su defektais. Tel. 8 608 
96 220.

 532293

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.

 523473

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 527106

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

 526214

Vežame sniegą iš kiemų, aikštelių, gatvių. 
Patys pasikrauname. Tel. 8 687 52 112.

 533018

Atliekame krovinių pervežimą, perkraustymo 
darbus. Nebrangiai. Tel. 8 603 62 248.

 531874

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

 531034

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

 526310

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

 532758

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.

 528125

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

 519886

Pigiai: 6 kamerų plastikiniai langai, bal-
konų stiklinimas, vidaus durys, šarvuotos 
durys. Tel. 451 678, 8 683 14 620.

 530945

Statybos paslaugos

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

 455398

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

 522095

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

 530500

Dengiame, remontuojame stogus; mūri-
jame, įrengiame pamatus; šiltiname fasa-
dus. Tel. 8 612 48 376.

 533231

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

 527882

Gaminu medinius laiptus, duris, atlieku įvai-
rius staliaus darbus. Tel. 8 674 24 601.

 533309

Gipskartonis, dailylentės, laminatas. Glais-
tome, dažome, tapetuojame ir kt. Tel.  
8 675 60 887.

 532681

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

 532901

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

 529660

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

 530476

Įstatau, remontuoju duris, visapusiškas bu-
to remontas, santechnikos, elektros darbai. 
Tel. 8 603 97 481.

 532934

Įvairią statybinę medieną (gegnės, mur-
lotai, viengubo ir dvigubo pjovimo lentos 
ir kt.). Galime atvežti. Išrašome sąskaitas. 
Tel. 8 614 26 205, 8 685 23 672.

 529956

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.

 517934

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

 525156

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

 533140

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

 530397

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

 532949

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

 518540

Nebrangiai remonto darbai: tapetavimas, 
glaistymas, dažymas, vidaus sienų dekora-
vimas. Tel. 8 605 28 142.

 533102

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

 530486

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

 528183

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

 528176

Pjauname sienas, sutvarkome projektus. 
Mūrijame, tinkuojame, šiltiname (laukas, 
vidus), apdaila. Naudojame savo ir užsako-
vo medžiagas. Tel. 8 603 88 317.

 531676

Santechnika: skaitikliai, stovai, radiatoriai, 
kanalizacija, vandentiekis, dušo kabinos ir 
kt. Išpjauname sienas, angas. Išvežame 
šiukšles. Tel. 8 613 17 807.

 532918

Santechnikos darbai: keičiame vamzdy-
nus butuose, montuojame įrangą, šildy-
mo sistemas, keičiame radiatorius. Tel.  
8 683 94 455.

 531056

Statau židinius, atlieku židinių apdailą, res-
tauruoju senus. Židinių ortakių šildymo sis-
tema. Statau kaminus. Tel. 8 674 81 907.

 530113

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

 523078

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

 532396

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

 521632

Klaipėda
Taikos pr. 24 

Tel.  8 46 38 12 11
Taikos pr. 107 

Tel. 8 46 34 47 88

nuo
 850
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Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

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

 520595

Atestuotas elektrikas atlieka visus elek-
tros instaliavimo darbus: montavimas, re-
montas, atstatymas, pabaigimas ir t. t. Tel.  
8 685 48 015.

 532962

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

 532569

Kokybiškai atliekame visus remonto dar-

bus: gipsas, plytelės, laminatas, glaistymas, 

dažymas. Atliekame smulkius darbus. Tel. 
8 670 37 333.

 528317

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

 531392

Meistrai kokybiškai atlieka visus remonto 
darbus. Garantuojame laiku aukščiausią 
rezultatą už geresnę kainą. Padedame su-
pirkti medžiagas. Tel. 8 608 57 031.

 531848

Nebrangiai, bet kokybiškai glaistome, da-
žome, tapetuojame, tinkuojame, tvirtina-
me gipskartonį, klijuojame plyteles. Tel.  
8 656 34 673.

 530981

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

 533138

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

 518860

Kokybiškai tinkuojame, klijuojame plyteles, 
gipsą. Apdailos, staliaus, elektros instaliacijos 
darbai. Tel. 489 520, 8 681 53 433.

 533110

Projektavimo įmonė rengia individualių 
gyvenamųjų namų, sodo namų, pirčių, 
ūkininkų sodybų ir kitų statinių projektus. 
Tel. 8 670 75 684.

 529934

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

 526344

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

 521471

Visapusiškas vonios remontas. Plytelės, 
vamzdžių keitimas, santechnikos įrengimas, 
elektra. Patariu, padedu išsirinkti medžia-
gas. Tel. 234 519, 8 627 20 714.

 532751

teiSmai
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 
(S.Daukanto g. 8, Klaipėda) viešo paskel-
bimo būdu įteikia atsakovei Daliai Kani-
šavskienei, kurios paskutinė žinoma de-
klaruota gyvenamoji vieta Malūnininkų 
g. 2-16, Klaipėda, šiuos procesinius do-
kumentus – ieškovės AB bankas SNORAS 
ieškinio nuorašą su priedais civilinėje by-
loje Nr. 2-2013-792/2010 dėl 8 364,04 Lt 
skolos, 1 226,32 Lt delspinigių, 6% metinių 
palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų – 288,00 
Lt žyminio mokesčio priteisimo ir praneša, 
kad atsakovės pareiga yra per teismo nu-
statytą 14 dienų terminą nuo šio prane-
šimo paskelbimo dienos pateikti Klaipė-
dos miesto apylinkės teismui atsiliepimą 
į ieškovės ieškinį. Jeigu be pateisinamos 
priežasties per nustatytą terminą atsako-
vė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, teismas 
turi teisę ieškovės prašymu priimti spren-
dimą už akių. Procesiniai dokumentai 
laikomi įteiktais atsakovei pranešimo pa-
skelbimo dieną.

 532711

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priim-
tas ieškovės UAB „SNORO LIZINGAS“ ieš-
kinys atsakovei Aminat Terloevai, pasku-
tinė žinoma gyvenamoji vieta Paryžiaus 
Komunos g. 8-51, Klaipėda, dėl 709,61 Lt 
skolos, 646,10 Lt delspinigių, 5% metinių 
palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Pranešama, kad yra nustatytas 14 dienų 
terminas nuo teismo pranešimo įteikimo 
dienos, kuris sutampa su šio pranešimo 
paskelbimo spaudoje diena, per kurį atsa-

Nuoširdžiai užjaučiame 

Mindaugą Gylį dėl myli-

mos mamytės mirties. Jūsų 

skausmą ir tuštumą teužpil-

do mūsų nuoširdi atjauta. 

Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos

 ir darbo ministerijos 

darbuotojų kolektyvas 

 532839

kovė privalo pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškovės pareikštą ieškinį. Nepateikus at-
siliepimo į ieškinį, ieškovės prašymu teis-
mas gali priimti sprendimą už akių. Su byla 
atsakovė gali susipažinti Klaipėdos miesto 
apylinkės teisme (S.Daukanto g. 8, Klaipė-
da, 225 kab.).

 532706

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas 

ieškovės UAB „SNORO LIZINGAS“ ieškinys 

atsakovui Raimondui Mikalauskui, paskutinė 

žinoma gyvenamoji vieta Įgulos g. 22-24, 
Klaipėda, dėl 854,98 Lt skolos, 530,00 Lt 
delspinigių, 5% metinių palūkanų ir bylinėji-
mosi išlaidų priteisimo. Pranešama, kad yra 
nustatytas 14 dienų terminas nuo teismo 
pranešimo įteikimo dienos, kuris sutampa 
su šio pranešimo skelbimo spaudoje diena, 
per kurį atsakovas privalo pateikti teismui 
atsiliepimą į ieškovės pareikštą ieškinį. Ne-
pateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovės prašy-
mu teismas gali priimti sprendimą už akių. 
Su byla atsakovas gali susipažinti Klaipėdos 
miesto apylinkės teisme (S.Daukanto g. 8, 
Klaipėda, 225 kab.).

 532698

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priim-
tas ieškovės UAB „SNORO LIZINGAS“ ieški-
nys atsakovui Vitalijui Zenkovui, paskutinė 
žinoma gyvenamoji vieta Kretingos g. 57-
34, Klaipėda, dėl 245,34 Lt skolos, 223,86 
Lt delspinigių, 5% metinių palūkanų ir byli-
nėjimosi išlaidų priteisimo. Pranešama, kad 
yra nustatytas 14 dienų terminas nuo teismo 
pranešimo įteikimo dienos, kuris sutampa su 
šio pranešimo paskelbimo spaudoje diena, 
per kurį atsakovas privalo pateikti teismui 
atsiliepimą į ieškovės pareikštą ieškinį. Ne-
pateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovės prašy-
mu teismas gali priimti sprendimą už akių. 
Su byla atsakovas gali susipažinti Klaipėdos 
miesto apylinkės teisme (S.Daukanto g. 8, 
Klaipėda, 225 kab.).

 532702

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priim-
tas ieškovo Lietuvos Respublikos transporto 
priemonių draudikų biuro ieškinys atsako-
vui Renatui Kraft dėl nuostolių atlyginimo 
regreso teise. Atsakovas Renatas Kraft per 
14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos 
privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieški-
nį, atitinkantį procesiniams dokumentams 
keliamus turinio, formos reikalavimus, nu-

matytus LR CPK 111-114 str., 142 str. 1-3 d. 
Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties 
per nustatytą terminą nepateikia atsiliepi-
mo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieš-
kovo prašymas, priimti sprendimą už akių 
(LR CPK 142 str. 4 p.). Proceso dalyviai su 
byla gali susipažinti S.Daukanto g. 8, 226 
kab., Klaipėda.

 533314
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Dėmesio

Parduoda karstus (nuo 200 Lt). Kremacija 

- nuo 2 300 Lt. Duobės - nuo 350 Lt. Tel. 

8 699 27 200.
 532812

D.Kačauskienės įmonė, įmonės kodas 
163920995, buveinė Kęstučio g. 5-41, Kre-
tinga, pertvarkoma į UAB „Godana“, kuri po 
registravimo perima visas pertvarkomos 
įmonės teises ir pareigas, turtą ir įsiparei-
gojimus. Su UAB „Godana“ steigimo doku-
mentais galima susipažinti nuo 2010 m. va-
sario 8 d. Kęstučio g. 5-41, Kretinga.

 532996

Investuotojas ieško odontologo prak-

tikos. Gali investuoti į praktiką arba ją 

nupirkti. Tel. 8 698 23 522. 

523918

Ūkininkams ir gamintojams. Klaipėdoje, 
naujuosiuose rajonuose, atidaroma mais-
to prekių turgavietė. Norintieji prekiauti 

skambinkite tel. 8 611 48 057.

 531779

Likviduojama D.Sabalionienės individuali 

įmonė (įmonės kodas 4014526, reg. Lie-

pojos g. 28, Klaipėda).
 533025

V.Sabalionytės firma „Mažoji smilga“ (įmo-
nės kodas 241622890, reg. Liepojos g. 28, 
Klaipėda) reorganizuojama į UAB „Mažo-
ji smilga“.

 533026

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“

IšaNKSTINIo pIRKImo aKcIja 
vaSaRoS KELIoNėmS aUToBUSU – 15% 

Poilsis prie jūros: Egipte, Kanarų salose, 
Tailande, šri Lankoje, meksikoje
Garantuoti išvykimai net 2 asm:
šri Lanka 2010 03 04
meksika 2010 02 28; 03 06, 14, 16
Tailandas 2010 02 23; 03 09, 23

pažintinis turas po Tailandą ir Kambodžą  
2010 03 03, 19
Izraelis 2010 04 20 vadovė N.Lūžienė
Izraelis – Jordanija 2010 04 21
Iranas 2010 05 16 vadovė N.Lūžienė
Kinija + Expo 2010 2010 04 29; 05 18 
(net 4 programos)

venecijos karnavalas  2010 02 10

Sicilija – malta 2010 03 13
Italija 2010 04 01, 24
olimpinė Graikija 2010 04 02
Didžioji Turkija 2010 04 02
Ispanija – portugalija – marokas 2010 04 02
Gėlių paradas olandijoje 2010 04 21

pavasario atostogų kelionės moksleiviams.
Edukacinės išvykos pedagogams.

Slidinėjimas Italijoje, austrijoje, Slovakijoje, šveica-
rijoje, švedijoje, prancūzijoje
Garantuoti išvykimai autobusu:
Slidinėjimo safaris austrijoje 2010 02 12, 27; 03 05, 12
Dolomitų safaris  2010 02 19; 03 05
cervinia/Zermatt 2010 02 12
Žemieji Tatrai   2010 02 13, 20, 27
Livigno, val di Fiemme regionai  2010 03 05
jungfrau regionas  2010 03 06

vasario 6d. 7n.
Egiptas – Hurgada 
MAGAWISH  4*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1399 Lt/
asm.
SULYAN BEACH  4*/ viskas įsk. kaina nuo 1541 Lt/
asm.
GOLDEN FIVE  5*/ viskas įsk. kaina nuo 1952 Lt/asm.

Vasario 7d. 7n.
Egiptas – šarm El šeichas  
AMAR SINA 3*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1371 Lt/asm.
AMWAJ OYOUN HOTEL  4*/ viskas įsk. kaina nuo 
2106 Lt/asm.
AMPHORAS 5*/ viskas įsk. kaina nuo 2275 Lt/asm.

www.starexpress.lt

!!Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tu-
rizmo 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 prasideda
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

SUpER paSIŪLymaS moKyKLomS!!!!

vasario ir kovo mėn. – ekskursija su gidu arba bale-

tas Rygoje (27 Lt.) ir Livu vandens parkas (4 val. – tik 
85 Lt žmogui)
Minimali grupė: 45 vaikai ir 3 lydintys suaugusieji 

(lydintiems viskas nemokamai). 

Kovo 6–20 d.  Egiptas. Piligriminė 14 dienų kelio-
nė – 3400 Lt.

Ispanija – portugalija marokas – 03 13; 05 08; 09 

25 – 3190 Lt 

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

IŠANKSTINIAI PIRKIMAI VASAROS KELIONĖMS: 

TURKIja nuo 995 Lt

PAŽINTINĖS KELIONĖS LĖKTUVU: poRTUGaLIja, GRaI-

KIja, TURKIja, TUNISaS – 10 %

VIZOS Į RUSIJĄ IR BALTARUSIJĄ; SANATORIJOS BAL-

TARUSIJOJE

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 Jurmala Spa“ 4*
3 dienos, 2 nakvynės su Spa procedūromis – 247 lt

Jau turime 2010 metų vasaros sezono kelionių kai-
nas į TURKIjĄ. 
Didžiausios nuolaidos  užsisakius iki vasario 15d.

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

vISoS KELIoNIŲ paSLaUGoS jUmS: 
lėktuvų ir keltų bilietai, poilsinės ir pažintinės kelionės 
lėktuvu bei autobusu, viešbučiai.

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/lėktuvu 

– ketv/penkt – nuo 1250 Lt  

Naujiena! Italija – šveicarija – prancūzija – autobusu 

03 05/lėkt kiekv šeštad – nuo 1250 Lt  

Naujiena! austrija – šveicarija (Išglas, San Antonas) 

– 02 19, 26 nuo 1650 Lt  

Italija (Madona di Kampilijo, Marileva, Paso Tona-

le) – nuo 1290 Lt  

Slovakija (Žemieji Tatrai) – autobusu 02 12, 03 10 

nuo 590 Lt 

KELIoNėS aUToBUSU: 

venecijos karnavalas – 02 11 – 1049 Lt 

Gėlių paradas – 04 21 – nuo 1199 Lt  – 15 %

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

DėmESIo, vaSaRa jaU pRaSIDėjo! 

IKI vaSaRIo 28 D. – IKI 25% NUoLaIDoS 

vasaros kelionėms į Turkiją, Ispaniją, Tunisą, Egiptą, 

Graikiją, portugaliją, Bulgariją, Kroatiją

+ mažiausios kainos garantija

+ galimybė 1 kartą nemokamai pakeisti datą

+ AGENTŪROS DOVANA – „NATIONAL GEOGRAFIC“ 

ŽURNALAS 

! Prisijunkite prie 

www.facebook.com/deltakeliones 

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

Naujas vasaros sezonas – pažintinėms kelionėms 
autobusu arba lėktuvu iki 15% nuolaida!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujantiems 
autobusu su „Novaturu“!
Valentino dienos pasiūlymai Lietuvoje, Latvijoje – 
nuo 88 Lt/asm.!
JaU paRDUoDamE vaSaRoS KELIoNES Į TURKIjĄ (nuo 
939 Lt!!)! IŠANKSTINĖS NUOLAIDOS!
aKcIja! Kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga 
nuo 100 Lt/asm.!
jūrmala (su pusryčiais, sauna ir pirtys visą dieną) 
78 Lt/asm.
Savaitgalis (2 nakvynės ir aviabilietai) Briuselyje 
699 Lt/asm.
Slidinėjimas Italijoje (kelionė lėktuvu) – nuo 1469 Lt
Kruizas Nilu – nuo 1249 Lt 
Kelionės autobusu – TIK KaRTĄ metuose: venecijos 
karnavalas – nuo 1069 Lt; Gėlių paradas olandijo-
je – nuo 999 Lt;
Egiptas – kovo 4, 11, 18, 25 d. nuo 969 Lt
Ispanija (Tenerifė) – nuo 1239 Lt 
Tailandas – 14 nakvynių nuo 3045 Lt (skrydis iš Vil-
niaus!) 

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

WWW.BC.LT – GERIAUSI KELIONIŲ PASIŪLYMAI!

Vasaros kelionės 2010 
Katalogai jau visuose Baltic Clipper biuruose!

TIK vaSaRIo mėNESĮ
– didžiausios išankstinio pirkimo  nuolaidos iki 30%
–mažiausios kainos garantija kelionėms su Nova-
turu, 
– plačiausias atostogų pasirinkimas!

SUSKUBKITE jaU DaBaR! 
Turkija – nuo 1419 Lt
Tunisas – nuo 1809 Lt
Egiptas – nuo 2049 Lt
maljorka – nuo 1869 Lt
Ispanija – nuo 1859 Lt
portugalija – nuo 2299 Lt
Kroatija – nuo 1469 Lt
Bulgarija – nuo 1509 Lt
Rodas – nuo 1569 Lt
Kreta – nuo 1739 Lt
chalkidikė – nuo 1759 Lt

IšKIRpUS šĮ paSIŪLymĄ 
GaUKITE papILDomĄ 5% NUoLaIDĄ 
poilsio ir pažintinių kelionių užsakymui 
Baltic Clipper biuruose!
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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, kiau-
lienos su 40% nuolaida – tik už 9 Lt.! Vasario ir 
kovo mėn. degtinei 30% nuolaida! Šeštadieniais 
ir sekmadieniais šeimyniniai pietus: kepsnys ir 
sriuba tik už 10 Lt. Išankstiniams banketams 
taikomos nuolaidos! Linksmins Laura ir grupė! 
Ketvirtadieniais rusiško - šansono vakarai. Penk-
tadieniais ir šeštadieniais erotinė programa. Įė-
jimas 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 11 d.  –  MICHAEL JACKSON  koncertas.  Ba-
ras stato: visi gėrimai – 50 % pigiau.  Nuo 22 val. 
– diskoteka. Įėjimas  nemokamas. 
Vasario 12 d. –  ENERGY DRINK „NESĖ RELAX“ PAR-
TY  (degtinė+ energinis = 6 Lt).
Vasario 13 d.  – VALENTINO DIENAI. „ROMĖNIŠ-
KOS AISTROS“. 
Vasario 14 d. –  LINKSMOS SKYRYBOS.  Atsinešk šir-
delę arba „silver“ kortelę -  įėjimas bus 0 Lt. 
Vasario 15 d.  – INDEPENDENCE DAY CELEBRATION: 
atsinešk trispalvę ir į klubą pateksi nemokamai. 
KIeKVIenĄ ŠeŠtaDIenĮ: nUo 12 VaL. VaIKŲ LaUKIa 
KLoUnaI DULIDU, 19 VaL. – CHoRŲ KaRŲ tRansLIa-
CIJa  IR sIURPRIZaI.  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 “Ki-
tonija Gym”!
Plačiausias veiksmingų ir azartiškų treniruočių pa-
sirinkimas, aukštas aptarnavimo lygis ir isskirtinis 
dėmesys kiekvienam! 
Modernūs ir ergonomiški treniruokliai, turbosoli-
ariumai, įvairios pirtys, mini baras, stalo tenisas, 
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
Išpardavimas! Sportuok nuo 55 Lt per mėn.
Nauji, modernūs TECNOGYM treniruokliai, erdvios 
treniruoklių ir aerobikos salės, dvi garo pirtys
NAUJIENA! Disco bike aerobika (profesionalūs sta-
cionarūs dviračiai vyrams ir moterims), turbo soli-
ariumas (akcija: 1 min. – 1 Lt), mini baras sportuo-
jantiems, nemokama automobilių aikštelė.

sPoRto KLUBas „KLaIPĖDa GyM“

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.
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, užsako-
mieji banketai, furšetai, vestuvės, įmonių 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.
PENKTADIENIAIS VYKSTA DISKUSIJŲ KLUBAS  
SU DĖSTYTOJU IŠ D. BRITANIJOS. 

kursai
aMeRICan enGLIsH sCHooL

(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.
Vasario 12 d. 20 val. – muzikinėje progra-
moje „Sound’s Engineers feat. Akwill i“. 
Elektroninės muzikos ir lietuvių etnokultūros dari-
nys. Gyvų instrumentų, vokalo bei sintetikos skam-
besio garsų dizainas.

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)
Vasario 14 d. romantiškos saksofono melodijos.
Vasario 15–16 d. kviečiame šventinių pietų. 
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 mer-
ginoms.
NAUJIENOS: individualios šokių pamokos pagal 
kliento pageidavimą, šokių pamokos poroje su 
profesionaliais šokėjais, populiarūs linijiniai šo-
kiai, šokių vakarai su pamokymais visiems šo-
kantiems klaipėdiečiams.
Pirmoji šokių pamoka – nemokama!

(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

(Klaipėdos miesto centre viešbučio „Klaipėda“ II 
aukšte, Informica tel. 860452152  846411111)
Interjeras, jauki aplinka, įspūdinga programa bei 
kolektyvo požiūris į individualius kliento poreikius šį 
klubą išskyria iš kitų. Tik čia keri nuostabi atmosfera 
su pačiomis dėmesingiausiomis ir sesksualiausiomis 
merginomis. Viskas kas traukia ir užburia, kelia aistrą 
ir erotines fantazijas, yra vienoje vietoje - „PARADISE 
STRIP CLUB“. Šokėjų profesionalumas padės atsipa-
laiduoti, pamiršti gyvenimo rūpesčius. 

 „PaRaDIse stRIP CLUB“ 

DIDžIaUsIa KaLBŲ MoKyKLa 
„KaLBa.Lt“

Anglų, ispanų, švedų, italų, vokiečių kalbų kursai 
suaugusiems ir moksleiviams. Šnekamosios kalbos 
kursas su dėstytoju iš Anglijos.
Lietuvių kalbos, matematikos, korepetavimo 
paslaugos moksleiviams ir abiturientams tik 
12,50 Lt/akad. val. 
IELTS egzamino paruošiamieji kursai.
Skambinkite dabar  tel. 8 (46) 310 000, 8 620 
22012, klaipeda@kalba.lt, www.kalba.lt

aLaUs DaRyKLa-RestoRanas 
„MeMeLIs“

Žvejų g. 4, Klaipėda. 
Tel. 403 040.www.memelis.lt

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.

(Liepų g. 48A, Klaipėda, tel. 410 001, 400 880 
arba www.ararat.lt)
Vasario 13-ąją, 19.00 val. – Valentinų vakaras. 
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. 18.30 val. – premjera. E.E.Schmitt. 
„Jausmų tektonika“. Rež. P.Gaidys. 2 dalių vai-
dinimas. Bilieto kaina 25 Lt.
Vasario 19 d. 18.30 val. – E.E.Schmitt. „Oska-
ras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. 
Bilieto kaina 25 Lt.

Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras  

(Danės g. 19)
Vasario 12 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus 
katedra“. 3 veiksmų opera-melodrama.
Vasario 13 d. 18.30 val. – premjera. G.Kuprevičius. 
„Veronika“. 2 veiksmų miuziklas.
Vasario 14 d. 17 val. – „Meilė prie jūros“. 2 dalių 
šokio spektaklis pagal D.Dolskio ir A.Raudonikio 
dainas.

klaipėdos ŽVejų kulTūros rūmai
(Taikos pr. 70, www.zvejurumai.lt)
III respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jau-
nimui „Ledinė zylutė“ (perkant daugiau nei 10 
bilietų taikoma 10 proc. nuolaida)
Vasario 14 d. 12 val. teatro salėje – klounų teatro 
studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Klou-
nas ir pelytė Micė“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto 
kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.
Vasario 20 d. 17 val. didžiojoje salėje – Lietuvos 
rusų dramos teatras, Telšių Žemaitės dramos te-
atro jaunimo studija „Aglija“ ir Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija. Judesio plastikos spektaklis 
„Bėganti su vilkais“. Rež. L.Adomaitienė. Bilieto 
kaina 20 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.
Vasario 21 d. 12 val. didžiojoje salėje – jauni-
mo teatras „Be durų“. V.Haufo pasaka vaikams 
„Nykštukas Nosis“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto 
kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.
Vasario 22 d. 18 val. didžiojoje salėje – Af-
rikos cirko 2 dalių šou „Mama Afrika“. Rež. 
V.Ruddle. Bilieto kaina 24–54 Lt. Bilietų platin-
tojas „Tiketa“.
Kiti renginiai
Vasario 13, 17 d.  18 val. teatro salėje – Pilies 
teatras. E.Jonesku komedija „Nuplikusi daini-
ninkė“. Rež. A.Virgirda. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų 
platintojas „Tiketa“.
Vasario 14 d. 18 val. didžiojoje salėje – Česlovas 
Gabalis ir grupė „Pelenai“. Koncertas „The Rod 
Stewart Show“. Bilieto kaina 25-40 Lt. Bilietų 
platintojas“Tiketa“.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 
DIENOS RENGINIAI
Vasario 16 d. 10.30 val. Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje šv. mišios už Lietuvą. 12 val. Atgimi-
mo aikštėje Lietuvos valstybės atkūrimo šventė. 
Iškilminga rikiuotė, Lietuvos valstybės vėliavos 
pakėlimas, sveikinimai, karšta arbata. 12.30 
val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje kariliono 
muzikos koncertas. 13 val. KU Menų fakulteto 
Koncertų salėje šventinis koncertas „Mūsų vaikai 
– Tėvynei Lietuvai“. Dalyvaus geriausi Klaipėdos 
jaunieji muzikai – chorai, vokaliniai ansambliai 
ir solistai. Organizuoja chorinė bendrija „Auku-
ras“. 13 val. Žvejų rūmuose Klaipėdos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos rengiamas Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienos minėjimas-kon-
certas. 16 val. Klaipėdos koncertų salėje iškil-
mingas valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir 
koncertas. Dalyvaus Etnokultūros centro folkloro 
ansambliai, kapela „Mingė“. Renginio metu bus 
įteikti apdovanojimai už metų darbus Klaipėdai 
2009-aisiais. Kvietimai dalijami Žvejų rūmų ir 
Koncertų salės kasose vasario 9–13 d.

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 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). 
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 14 d. 19 val. – Šv. Valentino dienai skir-
tas koncertas „Meilės istorija Paryžiuje“. Editos 
Piaf meilės istoriją dainuos aktorė R.Rapalytė ir 
Vilniaus salonistai. Į Prancūziją romantiškomis 
melodijomis nukels E.Sipavičius. Bilieto kaina 
40, 50 Lt. Bilietai. lt

lėlių TeaTras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Vasario 12 d. 19 val. – 5 dalių politinis lė-
lių baletas suaugusiesiems „Juoba“. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
Vasario 13, kovo 13 d. 12 val. – lėlių vaidini-
mas mažiesiems „Katinėlis ir gaidelis“. Rež. 
D.Armanavičius.
Vasario 14, 28, kovo 14 d. 12 val. – lėlių vai-
dinimas mažiesiems “Trys paršiukai”. Rež. 
S.Bartulytė.

eTnokulTūros cenTras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Vasario 9, 11 d. – užsakomieji mokami edu-
kaciniai užsiėmimai grupėms „Užgavėnių be-
laukiant“. Išankstinė registracija ir informaci-
ja tel. 312 113.
Vasario 14 d. 15 val. – miesto Užgavėnių šven-
tė Klaipėdos senamiestyje, Meno kieme (Dar-
žų g. 10).
Iki vasario 17 d. – „Klaipėdos krašto žvejų gyve-
nimas XX a. I P.“. Juodkrantės L.Rėzos kultūros 
centro ir KU doc. dr. N.Strakauskaitės paroda.

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 29 d. 18.30 val. – koncertas „Akustinės 
spalvos“: I.Papačkytė (Kaunas), K.Muravjova 
(Klaipėda). Mokamas. 

Bibliotekose

Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešoji biblioteka

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“). 
„Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – vasario 
11 d. 16 val. A.Rubliovo mokyklos mokinių dai-
lės darbų parodos „Pirmieji žingsniai“ atida-
rymas. Veiks iki vasario 22 d. Iki vasario 20 d. 
„Mūsų linos, klaros, barbės...“: vaikų laisva-
laikio centro „Liepsnelė“ – piešiniai (mokytoja 
E.Vainutienė); iki vasario 14 d. „Myliu, labai 
myliu...“: moksleivių saviraiškos centro floris-
tikos būrelio mokinės A.Achmerovos šventiniai 
aksesuarai Valentino dienai. 

Klaipėdos apskrities Ievos 
Simonaitytės viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529)
I a. holas – ilgalaikė R.Klimavičiaus paroda 
„Invazija“. Iki vasario 15 d. „Goethe’s spal-
vų teorija”.
III a. holas – iki vasario 12 d. ekslibrisų paroda 
(Danija); „Jie lietėsi prie Kristijono Donelai-
čio” – Bernardo Aleknavičiaus fotografijų par-
oda; nuolatinė paroda „Pamario krašto žymūs 
žmonės 2010“.
Gerlacho palėpė – nuolatinė jūrinio paveldo 
ekspozicija.
Renginių salė – vasario 8 d. 17 val. Ritos La-
tvėnaitės-Kairienės kūrybos vakaras. JC teatro 
„Svajonė“ spektaklio „Nubučiuotų vaikų rug-
sėjis“ ištrauka. Knygos „Civilizuotos mintys apie 
karvę“ sutiktuvės.

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 11.
Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Tai kur po velnių tie Morganai?“ – 12.45, 15, 
17.15, 19.30, 21.45 val. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ 
– 11.30, 13.30, 18.30, 20.25 val. „Viskas ore“ 
– 11.45, 14, 16.30, 18.45, 21.55 val.  „Nasha 
Russia. Likimo kiaušai“ – 11, 14.15, 16.15, 20, 
22 val. „Princesė ir varlius“ – 11.35, 13.45, 16, 
18.10, 20.30 val. „Elijaus knyga“ – 19.25 val. 
„ZERO 2“ – 12.30, 18.15, 22.15 val. „Tai sudė-
tinga“ – 14.30, 17 val. „Nindzė žudikas“ – 12.15 
val. „Įsikūnijimas“ – 15.30, 21 val. 

klaipėdos ValsTybinis 
muzikinis TeaTras

klaipėdos kulTūrų 
komunikacijų cenTras

biblioTekos
klaipėdos miesTo 
saViValdybės 
Viešoji biblioTeka

klaipėdos apskriTies 
ieVos simonaiTyTės 
Viešoji biblioTeka

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Na me lis pre ri jo se“ (7) (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“ (8). 
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“ (9). 
7.30  „Be nas Te nas“ (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
9.00  „Mei lės spar nai“ (k). 
10.00  Ka ka du (N-7) (k). 
11.00  Ko me di ja „Tė vų die na“ (JAV, 1997 

m.) (N-7) (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Kal nie tis“ (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 kimo ke rai“. 
17.35  „Kryž mi nė ug nis“. Tie sio gi nė 

trans lia ci ja. 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  Nuo... Iki... 
20.30  Nau ja ver si ja (N-7). 
21.00  Op lia! (N-7). 
21.30  Dvi ra čio šou. 
22.00  Ži nios. Vers las. Kri mi na lai. 
22.34  Spor tas. Orai. 
22.40  Ko me di ja „Dei vas“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 
0.55  „Ozas“ (N-14). 

6.40  Te le par duo tu vė. 
6.55  „Ava ta ras“ (k). 
7.25  „Simp so nai“ (N-7) (k). 
7.55  „Zo ro. Špa ga ir ro žė“ (N-7). 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  Dra ma „Emi li ja“ (1)  

(2009 m.) (N-7). 
10.50  Ko me di ja „Nuo gi na mo ji bom ba“ 

(JAV, 1980 m.) (k). 
12.30  „Juo kin giau si Ame ri kos na mų 

vaiz de liai“. 
13.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
13.35  „Ra ga no sio mo kyk la“. 
14.05  „Ha na Mon ta na“ (2). 
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  S. „Sve ti mi“ (1) (Lie tu va,  

2010 m.) (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  „De ry bi nin kai“ (5) (N-7). 
0.55  „Svin ge riai“ (7) (N-14). 

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

In di jos“ (k). 
7.40  Mu zi ki nė po pie tė (k). 
8.05  Šeš ta die nio ry tas (k). 
9.00 „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

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

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

do ku men ti ka (N-7) (k). 
12.10  Me lod ra ma „Ke lias pas ta ve“ 

(Vo kie ti ja, 2005 m.) (N-7) (k). 

14.00  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“. 
14.30  Mu zi ki nė po pie tė. 
15.00  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“. 
16.40  „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

(N-7). 
17.45  „Ne pa aiškina mi fak tai“. Sen sa ci jų 

do ku men ti ka (N-7). 
18.45  „Men tai. Su du žu sių ži bin tų gat vės“ 

(9) (N-7). 
20.00, 23.20 Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
20.20, 23.40 Spor tas. Orai. 
20.25  „Są moks lo teo ri ja“. Tie sio gi nė 

dis ku si jų lai da. 
21.30  Ge ras fil mas. Tri le ris „Pre zi den to 

pa ti kė ti nis II“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 
23.50  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
0.50 „Kung fu iš min tis“ (k). 
1.25–6.00 „Bam ba“ (S). 

14.30  Pet ro Abu ke vi čiaus pre mi jos lau rea tai. 
„Vi sos min tys iš vie nos gal vos“. 
Au to rius Al gir das Tar vy das (k). 

15.00  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 
16.10  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  Nega li bū ti. 
18.20  De tek ty vo kla si ka. „Mis Marpl. Tai 

da ro ma su veid ro džiais“ (D.Bri ta ni ja, 
2008 m.). 

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. Spor tas. 
22.45  Orai. 
22.50  LKS auk so fon das. „Va sa ra bai gia si 

ru de nį“ (1981 m.). 
0.20  Sti lius. 

9.15, 14.30 Te le par duo tu vė. 
9.30  Uni ver sitetai.lt (k). 
10.00, 16.00 „Iš li ki mas“ (N-7). 
11.00, 17.00 „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
12.00, 18.00 „X mu tan tai“ (N-7). 
13.00, 19.00 „7 die nos“ (N-7). 
14.00, 20.00 „Simp so nai“ (N-7). 
15.00  „Dži pai monst rai“ (N-7). 
21.00  „CSI kri mina lis tai“ (N-14). 
22.00  Fan tas ti nis siau bo f. „Bi ti nin kas“ 

(JAV, 1992 m.) (N-14). 
0.00  Tri le ris „Me si jas 2. Kerš tas Ma no“ (2) 

(N-14). 

8.00  „XX a. slap tie ji ar chy vai. Žval gy bų 
žai di mai: už mirš tas de san tas“ (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“ (8). 
11.05  „Ka ti nas ir kana rė lė“. 
11.30  „Ra ga nai tė Sab ri na“. 
11.55, 18.00 „Nep ri lygs ta mie ji“. 
13.00, 19.00, 0.00 „Jos var das Ni ki ta“ 

(N-7). 
14.00  Te le par duo tu vė. 
14.30, 20.00, 1.00 „Ats ka lū nas“ (N-7). 
15.30  „XX a. slap tie ji ar chy vai. Žval gy bų 

žai di mai: už mirš tas de san tas“ (k). 
17.25  „Drau gai IX“ (N-7). 
18.57  Žo dis – ne žvirb lis. 
21.00  Ko me di ja „Tuš ty bės lieps na“ (JAV, 

1990 m.) (N-7). 
23.30  „Ki tas!“ Rea ly bės šou (N-14). 

6.54  TV par duo tu vė. 
7.10  24/7. Sa vai tės ak tua li jų ana li zė ir 

ko men ta rai (k). 
8.10  Ku li na ri nių ke lio nių lai da „Sko nio 

rei ka las“ (k). 
9.00, 17.05 „Mak gai ve ris“. 
10.00, 14.50, 20.10, 23.25 Kas tu toks? 
10.50  Gi rių ta kais (k). 
11.20, 18.25, 21.55 Na ša Ra ša. 
11.50, 19.30 Lie tu va tie sio giai. 
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, 19.00, 20.00 Ži nios. Orai. 
16.05  „Šir džiai neį sa ky si“. 
18.20, 20.55 Pa do va nok nau jas spal vas. 
21.00, 0.05 Re por te ris. Orai. 
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  Dra ma „Iš ti ki ma sis 

so di nin kas“ (Vo kie ti ja, 
D.Bri ta ni ja, 2005 m.) 
(N-7). 

13.10  Kri mi na li nė dra ma 
„Pri pa žin ki te ma ne kal tu“ 
(Vo kie ti ja, JAV, 2006 m.) 
(N-7). 

15.25  Dra ma „Sau lės gau dy to jas“ 
(JAV, 1996 m.) (N-7). 

17.35  Po sve ti mu dan gu mi (4). 
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. 

„Su laužytos gė lės“ (JAV, 
Pran cū zi ja, 2005 m.) (N-7). 

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

eks pe di ci ja“. 

7.00  Dra ma „Praei ties 
pas lap tys“. 

9.00  Ko me di ja „Nuo ta ka 
paš tu“. 

11.00  Mis ti nis tri le ris 
„Ma ši nis tas“. 

13.00  Ro man ti nė ko me di ja 
„Mei lės va dy ba“ (JAV, 
2008 m.). 

15.00  Kri mi na li nis mis ti nis 
tri le ris „Šnabž de sys“ (JAV, 
Ka na da, 2007 m.). 

17.00  Fan tas ti nė nuo ty kių dra ma 
„Bek raš tė is to ri ja“. 

19.00  Veiks mo nuo ty kių 
ko me di ja „Ap link pa sau lį 
per 80 die nų“. 

21.00  Dra ma „Vy tu rio liz das“ 
(Ita li ja, Pran cū zi ja, 2007 m.). 

23.00  Ro man ti nė ko me di ja 
„Idea las“. 

1.00  Dok. nuo ty kių f. „Šiau rės 
pa sa ka“ (JAV, 2007 m.). 

6.00  La bas ry tas. 
9.00  Ma la cho vas +. 
10.00  Ma dos nuosp ren dis. 
11.00, 14.00 Nau jie nos. 
11.35  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“. 
15.10, 23.50 „Mo kyk la“. 
15.50  „Mon tek ris tas“. 
16.55  „Su ža dė 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  „Ver bų sek ma die nis“. 
21.55  Pa mi šė liai. 
22.55  „Nuo va da“. 
0.20  Me lod ra ma „Su ro ga ti nė 

mo ti na 2“. 
2.20  Mu zi ka. 

3.00  Ko me di ja „Dar vi no 
ap do va no ji mai“. 

5.00  Ko me di ja  
„Bur bu liu kas“. 

7.00  Ko miš ka dra ma 
„Cho ris tai“. 

9.00 Anim. nuo ty kių f. 
„As te rik sas ir vi kin gai“. 

11.00  Dra ma „Pas lap tin gas 
žo džių gy ve ni mas“. 

13.00  Ko miš ka dra ma „Po nas 
vie ni šius“. 

15.00  Ko miš ka dra ma „Ba so mis 
per grin di nį“. 

17.00  Ko miš ka dra ma „…ir ji 
ma ne ra do“. 

19.00  Nuo ty kių ko me di ja „Bro liai 
Gri mai“. 

21.00  Ko me di ja „Dar vi no 
ap do va no ji mai“. 

23.00  Ro man ti nė dra ma „Su 
ta vi mi ar be ta vęs“. 

1.00  Ko miš ka dra ma „Tur tin gas 
ple vė sa“. 



„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės 
prizą įsteigė „Pegaso“ knygynas. 
Šios savaitės prizas – J.R.R. Tolkien’o
knyga „Silmariljonas“.

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 savai-
tės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 9 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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įvairenybės
pirmADiENiS, vASArio 8, 2010

„Silmariljonas“, pasirodęs praėjus ke-

tveriems metams po J.R.R. Tolkien’o 

mirties, – tai jo sūnaus Christopher’io 

sudarytas ir suredaguotas rinkinys 

sakmių, pasakojančių apie Pasaulio 

istorijos Pirmąjį amžių. Čia vaizduoja-

ma kur kas gilesnė praeitis (palyginti 

su „Žiedų valdovu”, kur aprašomi Tre-

čiojo amžiaus pabaigos įvykiai), kai Vi-

duržemyje apsigyveno pirmas Tam-

susis Valdovas Margotas ir elfų meis-

tro Feanoro gentis pradėjo su juo ka-

rą. Kova užverda dėl trijų stebuklingų 

brangakmenių – Silmarilų, švytinčių 

dievų krašto – Valinoro šviesa.

Sakmės (vienos jų mitai, kitos roman-

tiškos) pasakoja apie rūsčią ir negailes-

tingą kovą su Blogiu, apie daugelį per-

galių ir tragedijų, tačiau viskas baigiasi 

katastrofa – senovės pasaulis išnyksta, 

nutrūksta ilgas Pirmasis amžius.

„Silmariljonas“ ir kiti keturi knygon su-

dėti kūriniai atspindi visą Viduržemio 

istoriją nuo ainurų Muzikos, kuria pra-

sidėjo pasaulis, iki Žiedo saugotojų iš-

plaukimo iš Mitlondo uosto Trečiojo 

amžiaus pabaigoje.

Daugybę visos Viduržemio epopėjos 

įvykių ir jų tarpusavio sąsajų paaiški-

na čia spausdinamas J.R.R. Tolkien’o 

laiškas (1951 m.) leidėjui Milton’ui 

Waldman’ui.

Iš kokio filmo yra šis kadras?

a) „Nasha Russia. Likimo kiaušai“,

b) „Linkėjimai iš Paryžiaus“,

c) „Tai kur po velnių tie Morganai?“.

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

Praėjusio testo atsakymas – 
a) „Viskas ore!“. 

Laimėtoja – 
Vilija PELAKAUSKIENĖ.

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 Kai kas gali sugriauti jū-
sų dienos planus, todėl būkite 

pasiruošęs netikėtiems pokyčiams. Ne-
išvengiamo neišvengsite, tiesiog pasi-
stenkite šiandien nieko svarbaus ne-
planuoti. 

JaUTis Jausite pasitenkinimą 
gerai atliktu darbu. Turėsite visas 

sąlygas kalnus nuversti, tad veikite ne-
sidairydamas. Kad sustiprėtų santykiai 
su mylimuoju, raskite laiko nedidelei 
bendrai kelionei. 

dVyNiai Finansinė padėtis ne iš 
stabiliųjų, tačiau nesijaudinkite 

dėl to, viskas netrukus pasikeis. Tik ne-
susigundykite iš pirmo žvilgsnio pel-
ningais pasiūlymais – vėliau greičiau-
siai pasigailėsite. 

VĖžys Neturėtumėte imtis ne 
savo darbo. Verčiau nusimeski-

te neišspręstų uždavinių naštą – tai su-
teiks didžiulį pasitenkinimą. Šeimoje 
gali būti keblumų ir visokiausių mažų 
tragedijų.

LiŪTas Kritiškai įvertinkite va-
karykščius planus ir sumany-

mus. Pirmoje dienos pusėje ypač sėk-
mingi dalykiniai susitikimai. Pade-
monstruokite dosnumą, ir jums bus at-
simokėta tuo pačiu. 

MErGELĖ. Kuriam laikui pri-
mirškite reikalus bei problemas 

ir mėgaukitės poilsiu. Šio Zodiako žen-
klo atstovai dabar daugiausia dėmesio 
turėtų skirti dvasiniam ir kūrybiniam 
bendravimui. 

sVarsTykLĖs Teks prisiminti 
gal jau seniai pamirštą, tačiau 

taip ir neišspręstą problemą. Galite ir 
toliau nekreipti į ją dėmesio, jei tik sąži-
nė nekankina. Liūdnų pasekmių netu-
rėtų būti. 

skorpioNas Reikalams su-
tvarkyti turėsite įtempti visas jė-

gas. Paramą suteiks bendraminčiai, ku-
rių interesai sutampa su jūsų tikslais. 
Venkite įtarumo, slapukavimo, pavy-
duliavimo ir nesaikingumo. 

ŠaULys Nesąmoningai lauksite 
kokio svarbaus įvykio, turinčio 

pakeisti dieną, o gal net ir gyvenimą. 
Belaukdamas nekurkite naujų planų ir 
nesiimkite skubių veiksmų.

ožiaraGis Jus apims noras pa-
sireikšti darbe, nustebinti aplin-

kinius savo kūrybiniais gabumais. Ir 
jums pavyks tai padaryti. Tikėtina sė-
kmė ir asmeniniame gyvenime.

VaNdENis Romantiški santy-

kiai pasieks apogėjų. Nuo jūsų el-

gesio šiandien daug kas priklausys. Bū-

kite apdairus, tačiau ryžtingas, ir jokiu 

būdu ne bailus.

žUVys Galite ir privalote rasti 
laiko ir sau, ir kitiems. Teks itin 

racionaliai išnaudoti savo laiką. Dienos 
darbus pasistenkite baigti kuo anks-
čiau – antroje dienos pusėje galite pri-
trūkti energijos.



orai  klaipėdoje vasario 8-ąją
Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

rytoj

trečiadienį

–8–3–5 –6

–11–5–7 –7

–9–8–8 –9

5

5

6

Ly dos pa mąs ty mai
„Kok tei lis“ vėl su lau kė kaž kur din
gu sios, ta čiau, lai mė, at si ra du sios 
Ly dos laiš ke lio: „Pas mus vis dar 
šal ta, są skai tos – di de lės, kad net 
nu si keik ti no ri si jau ne vals ty bi ne, 
pri mirš ta, kai kam bu vu sia bran gia 
kal ba. Bet kai pa ma tė me (ge rai, jog 
tik ek ra ne), kas bu vo ir kas yra Hai
ty je, ne be si no ri keik tis nei strei kuo
ti dėl su ma žin tų pen si jų. Tur būt 
vi si su tiks su ma ni mi – Lie tu vo je 
daug kar tų ge riau nei ten. Pri si me
na te, pas mus prieš ke le tą me tų ir
gi že mė pa kru tė jo. Kai su si vo kiau, 
kas da ro si, apė mė siau bas. Ta čiau 
ne ga lė jau pa ti kė ti, kad pas mus dre
ba že mė. O ta po nia te gul ne si sie lo
ja dėl skam bu čiais per ve da mų pi
ni gė lių, ku rie, anot jos, ne pa sie kia 
Hai čio varg šų. Aš įsi ti ki nu si, jog jie 
pa sieks tiks lą. Be to, yra pa skelb tos 
są skai tos, į ku rias ga li ma per ves ti 
pi ni gų. Ir gi skam bi nau, nes vis tų 
są skai tų nu me rių ne nu si ra šiau, o 
pa sku bo mis ra šy da ma bi jo jau su
klys ti. Ga lų ga le, jei iš to kių ne lai
mių kaž kas no rės už si dirb ti, tai vis 
tiek bus Die vo skau džiai nu baus ti. 
O aš šir dy jau siuos su tais, ku rie pa
dė jo. Pi ni gai nė ra gy ve ni mo tiks
las, o tik prie mo nė tiks lui pa siek
ti. Mū sų, au ko to jų, tiks las ge ras ir 
prie mo nę mes nau do ja me leis ti ną 
bei ge rą“.

Links mie ji tirš čiai
– Jau vė lu, o ma no vy ras ne grįž ta. 
Ar tik neį si tai sė mei lu žės?
– Na, kam taip blo gai gal vo ji. Gal jis 
pa pras čiau siai pa te ko į ava ri ją.

Čes ka (397 719; ne drįs tan tys  
skam bin ti ga li ra šy ti. Ge nia lias min tis 

siųs ki te el. pa štu: ceska@kl.lt)

Atėnai  +10
Berlynas  –5
Brazilija +22
Briuselis  +1
Dublinas  +3
Kairas  +21
Keiptaunas  +25
Kopenhaga  –3

Londonas  +2
Madridas  +14
Maskva  –11
Minskas  –12
Niujorkas  –1
Oslas  –3
Paryžius  +5
Pekinas  +3

Praha  –6
Ryga  –10
Roma  +8
Sidnėjus +23
Talinas  –6
Tel Avivas  +16
Tokijas  +10
Varšuva  –6

Saulė teka 8.15
Saulė leidžiasi 17.25
Dienos ilgumas 9.10
Mėnulis (delčia) 

39oji metų diena. Iki Naujųjų me
tų lieka 326 dienos. Saulė Vande
nio ženkle.

Daugvilė, Dromantas, 
Honoratas, Jeronimas, 
Saliamonas (Salys).

vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–13

–13

Vilnius
–12

Alytus
–11

Kaunas
–13

Utena

–13

–12
Panevėžys

–13
ŠiauliaiTelšiai

–12

Klaipėda
–3

Vėjas
2–7 m/s

Šiandien, vasario 8 d.

Orai
Savaitės pradžia bus šalta. Šiandien 
bus debesuota, kai kur su pragiedru-
liais. Sniego nenumatoma. Temperatū-
ra 10–14, pajūryje apie 8 laipsnius šalčio. 
Antradienio naktį vietomis pradės sny-
guriuoti, diena bus apsiniaukusi, kai kur 
gali trumpai pasnigti. Temperatūra naktį 
12–17, kai kur iki 20 laipsnių šalčio, dieną 
10–15, pajūryje apie 8 laipsnius šalčio. 

Dar ne re gė ta M.Mon roe
Ak to rės Ma ri lyn Mon roe dar ne
ma ty tos nuo trau kos, bu vu sios pri
va čio je ko lek ci jo je dau giau kaip 
50 me tų, par duo da mos auk cio ne.

Nes pal vo tos nuo trau kos įam ži no 
M.Mon roe fo tog ra fo Le no Steck le
rio Niu jor ko apar ta men tuo se 1961 
me tų gruo dį. L.Steck le ris tas nuo
trau kas pa da rė ta da, kai M.Mon roe 
ne ti kė tai at vy ko į jo bu tą su si tik ti 
su poe tu Car lu Sand bur gu.

Nuot rau kos, pa va din tos „Vi zi
tu“ (The Vi sit), par duo da mos in
ter ne tu, jų pra di nė kai na – apie 4 
tūkst. do le rių. L.Steck le ris fo tog
ra fa vo tuo met 35erių M.Mon
roe ir 83ejų C.Sand bur gą, ku rie 
šne ku čia vo si ir lai kė vie nas ki tą 
už ran kų. Po to, kai L.Steck le ris, 
bu vęs ma dos ir gra žuo lių fo tog
ra fas, pa da rė tas nuo trau kas, vi
si jie gė rė vis kį.

„Kaip ži no me, Ma ri lyn pa ti
ko vy res ni vy rai, in te lek tua lai, o 
Car las su ja el gė si la bai tė viš kai. 
Tai bu vo mie la ste bė ti“, – pri dū rė 

L.Steck le ris. Le gen di nė ki no ak
to rė mi rė 1962 me tų rugp jū tį, iš
gė ru si per daug mig do mų jų vais
tų, bū da ma vos 36 me tų.

Pu lit ze rio (Pu li ce rio) pre mi jos 
lau rea tas C.Sand bur gas mi rė po 
sep ty ne rių me tų.

lai kas: �� iki� M.Mon�roe� mir�ties�
bu�vo�li�kę�de�vy�ni�mė�ne�siai.

kokteilis
1506 m.  gi mė ško tų hu ma nis tas, is to

ri kas poe tas Geor ge’as Bu ha nan’as. Mi

rė 1582 m.

1517 m. is pa nų ke liau to jas Fran cis cas 

Her nan dez de Cor do ba at ra do Mek si ką.

1587 m. Ško ti jos ka ra lie nei Ma ry Stuart, 

val džiu siai ša lį 1560  1587 me tais, bu vo 

nu kirs ta gal va.

1725 m.  mi rė Ru si jos ca ras Pet ras I.

1828 m. gi mė pran cū zų ra šy to jas 

Jules’is Ver ne’as. Mi rė 1905 m.

1931 m. gi mė poe tas, ver tė jas Jo nas 

Jakš tas.

1955 m. gi mė ame ri kie čių ra šy to jas 

John’as Gris ham’as

1942 m.  gi mė ra šy to jas Al gi man tas 

Zur ba, du kar tus ta pęs Že mai tės pre

mi jos lau rea tu.

1952 m. Elž bie ta II pa skelb ta Ang li jos 

ka ra lie ne.

2002 m. Solt Leik Si ty je, Uto je, įvy ko 

XIX žie mos olim pi nių žai dy nių ati da

ry mas.

2007 m. Flo ri do je, bū da ma 39 me tų, 

mi rė JAV mo de lis ir mi li jar die riaus naš

lė An na Ni co le Smith.

Aukso puode – 308 896 Lt 
Visa lentelė – 100 000 (6 x 16 666) Lt 
Įstrižainės – 9 Lt 
Eilutė – 3 Lt 
Keturi kampai – 5 Lt 
66 71 26 09 70 27 67 36 38 72 37 24 74  
56 44 02 69 54 63 73 75 11 35 47 58 30 41 
50 16 68 19 51 60 20 40 – keturi kampai  
05 06 55 18 29 – eilutė 
03 12 15 32 07 – įstrižainės 
21 04 13 64 65 14 49 52 – visa lentelė 

PaPildomi Prizai: 
30 000 Lt – 0504673 
30 000 Lt – 0145887 
30 000 Lt – 0078214 
25 000 Lt – 0169303 
20 000 Lt – 0136668 
20 000 Lt – 0457845 
20 000 Lt – 0794879 
20 000 Lt – 0168306 
20 000 Lt – 0497889 
20 000 Lt – 0423734 
2 0 000 Lt – 0094071 
20 000 Lt – 0894643 
15 000 Lt – 0694389 
10 000 Lt – 0666132 
10 000 Lt – 0754534 
10 000 Lt – 0478853 

10 000 Lt – 0356848 
10 000 Lt – 0515174 
10 000 Lt – 0845969 
10 000 Lt – 0791338 
10 000 Lt – 0850491 
10 000 Lt – 0645661 
10 000 Lt – 0068541 
10 000 Lt – 0911819 
10 000 Lt – 0399621 
10 000 Lt – 0400538 
10 000 Lt – 0867151 
10 000 Lt – 0511006 
10 000 Lt – 0519589 
10 000 Lt – 0921787 
10 000 Lt – 0867896 
10 000 Lt – 0764853 
10 000 Lt – 0794598 
10 000 Lt – 0165935 
„Mitsubishi Colt“ (TV) – Petras Turskis 
„Ford Fusion“ – 0639324 
„Ford Fusion“ – 0384876 
„Citroen C3“ – 0445312 
„Renault Thalia“ – 0834162 
„Ford Fusion“ (Loto 1634) – 
Vytautas Šimkus iš Klaipėdos 

kvietimai į tv: 
035*678, 055*697, 010*397

teleloto Tiražo Nr. 722
2010-02-07
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