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Ką sle pia Sau sio 
13-osios by los 
300 to mų?

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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Dienos citata

„Ge riau da ry ti svei kai ir 
nor ma liai, ne gu su krau ju 
ir su nuo sto liais.“

19 psl.

spręskite kryžiažodį 
ir lamėkite prizą

Pa lan gos svei ka tos 
mo kyk los 
va do vas Dainius
Kepenis apie 
mau dy nes 
jū ro je.

„KLAIPĖDA“ – PATIKIMIAUSIAS 
UOSTAMIESČIO DIENRAŠTIS!
BNS užsakymu rinkos tyrimų bendro-
vės RAIT atlikta apklausa parodė, kad 
tarp regioninių laikraščių  skaitytojai la-
biausiai pasitiki „Klaipėda“ uostamies-
tyje. Lietuvos mastu „Klaipėda“ nusilei-
džia tik dienraščiui „Kauno diena“. 

APKLAUSA

RAIT 2009 metais gruodžio 8-18 dienomis apklau-
sė 1004 nuolatinius Lietuvos gyventojus nuo 15 iki 
74 metų. Žiniasklaidos priemones ir jų pavadinimus 
turėjo įvardyti patys apklausos dalyviai.

Langas
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Kovo 3-iąją Šverine, Vokietijos 

Meklenburgo-Pomeranijos že-

mės sostinėje, ten nufotogra-

fuotų darbų parodą atidarys 

klaipėdietis fotomenininkas 

Remigijus Treigys.

Tapyba: 

Lietuvos fotomenininkų sąjun-

gos (LFS) „Prospekto“ galerijoje 

Vilniuje nuo sausio 8-osios vei-

kia klaipėdiečio fotomeninin-

ko Sauliaus Jokužio fotogra�jų 

paroda „Era-S“.

Vilniuje, Rašytojų klube, vei-

kianti klaipėdietės rašytojos 

Nijolės Kliukaitės-Kepenienės 

akvarelių paroda dar primena 

apie neseniai čia pristatytas dvi 

jos naujausias knygas.

Naujas knygas pristatė sostinėje

S.Jokužio „Era-S“ 

svečiuojasi Vilniuje

Į Vokietiją grįš 
su fotogra�jų paroda

Jauskis patogiai. Eik į kiną kaip žinovas!

 AN GE LI NA JO LIE IR BRA DAS PIT TAS











Ore – kaip na mie

Kup ri nės � lo so � ja

Pras min gas ki nas dar gy vas
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Tikri bedarbiai

Fil me vai di no iš tie sų dar bo ne te-
kę žmo nės. Det roi to, Mi či ga no ir 
San Lui so laik raš čiuo se bu vo iš-
spaus din ti skel bi mai, jog ku ria ma 
do ku men ti nė juos ta apie ne dar bą, 
ir pra šo ma at si liep ti dar bo ne te-
ku sius ame ri kie čius. Jiems su si-
rin kus, įjung tos ka me ros, o be dar-
biai iš lie jo sa vo pa tir tį ir emo ci jas. 
„Spe cia liai pa me la vo me, kad tai 
do ku men ti nė juos ta, nes no rė jo me 
at si kra ty ti į �l ma vi mą ban dan čių 
pra smuk ti ak to rių. Su lau kė me 
dau ge lio žmo nių at si lie pi mų. 60 iš 
jų at rin ko me �l muo tis, 22 pa te ko į 
�l mą“, – apie ne tra di ci nį juos tos kū-
ri mą pa sa ko jo J.Reit ma nas.

Ro ma ną, pa gal ku-
rį su kur tas „Vis-
kas ore“, re ži sie rius 
J.Reit ma nas su ma-
nė ek ra ni zuo ti dar 
prieš de šimt me tų.

Šiaip taip at si lai kė
Gaus „Os ka rą“?

Ar tė jant „Os ka rų“ įtei ki mo ce re- 
mo ni jai vis gar siau kal ba ma, kad 
dra ma „Vis kas ore“ ga li bū ti ap do va-
no ta ge riau sio �l mo ir re ži sie riaus 
ka te go ri jo se, o pa grin di nį vaid me-
nį at li ku siam G.Cloo ney ne gai li ma 
liaup sių už esą ge riau sią vaid me nį 
jo kar je ro je.

Pir muo ju svar biu iš ban dy mu  
ta po sau sio 17 d. įvy kę „Auk si nių 
gaub lių“ ap do va no ji mai. Juo se �l-
mas bu vo no mi nuo tas še šio se ka-
te go ri jo se, bet pel nė tik vie ną ap do-
va no ji mą – už ge riau sią sce na ri jų.

Fil mo „Vis kas ore“ re ži sie rius 32  
me tų Ja so nas Reit ma nas (nuo tr.) 
jau tu ri vie ną „Os ka rą“. 2007 m. jo 
juos ta „Ju no“, pa sa ko jan ti apie nėš-
čią paaug lę, bu vo įver tin ta už ge-
riau sią sce na ri jų (jo au to rius pa ts 
re ži sie rius).

J.Reit ma nas tvir ti na nuo pat vai- 
kys tės ži no jęs apie sa vo pa šau ki-
mą kur ti �l mus. Drą sos sek ti pa s- 
kui sva jo nę su tei kė su vo ki mas, 
kad jis yra ho lo kaus tą iš gy ve nu sio 
žmo gaus sū nus. Re ži sie riaus tė-
vas – Ant rą jį pa sau li nį ka rą iš gy ve-
nęs žy das – nau ją gy ve ni mą pra dė-
jo Ka na do je.

Fil me su G.Cloo ney vai di nu si Ve ra 
Far mi ga pri si pa ži no, kad jai bu vo 
ne leng va at si spir ti ko le gos ža ve-
siui. Ne se niai ant rą kart iš te kė ju-
si ir vai ko su si lau ku si ak to rė be 
skru pu lų jį pa va di no be gė diš kai 
ža vin gu. V.Far mi ga �l me su vai di-
no mo te rį, pa ver gu sią G.Cloo ney 
įkū ny to he ro jaus šir dį.
 Ak to rė pa sa ko jo, kad gar su sis ko le-
ga pui kiai mo ka nu ra min ti par tne rę, 
kai rei kia su vai din ti mei lės sce ną. O 
jos mo te riai šį kart bu vo tik ra kan čia. 
Fil ma vi mas vy ko tep raė jus še šioms 
sa vai tėms nuo jos gim dy mo. Kad 
kū no for mos at ro dy tų kiek pa do-
riau, V.Far mi ga įsi sprau dė į to kius 
ap temp tus apa ti nius, kad vos įsten-
gė kvė puo ti. Kai ku rių pi kan tiš kų 
sce nų ji taip ir neat lai kė – pa si nau-
do jo dub le rės pa slau go mis. Šir džių 
ėdi ku va di na mas G.Cloo ney nuo 
praė ju sios va sa ros ar ti mai bend rau-
ja su ita lų gra žuo le Eli sa bet ta Ca na-
lis. Bet ves ti drau gės ne no ri, nes esą 
bū tų la bai pra stas vy ras. „Tu rė jau 
il ga lai kių san ty kių su mo te ri mis, ir 
joms nu si bos da vo, kad vi są lai ką 
dir bu, – ti ki no ak to rius. – Jei gu bū-
čiau mer gi na, neiš kęs čiau su to kiu.

Ag nė Klim čiaus kai tė

Pran cū zai jį lai ko 
at ska lū nu, pei kia 
už slo gius �l mus, 
juo se nag ri nė ja-
mas ne pa to gias te-
mas. Ta čiau net ir 
ai dint gar siam švil-
pi mui, jis du kar tus 
trium fa vo Ka nų ki-
no fes ti va ly je.
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turtasturtas

And rius Ma tu liaus kas
a.matuliauskas@diena.lt

Šešė lis ge ro kai pailgė jo

Kaip pro tes to for ma

Rei kia su lauk ti at si ga vi mo

Ple čia si: 

Eko no mi kos šešėlis tįsta

Vie nin telė šįmet 

spar čiai au gu si 

eko no mi kos da lis 

bu vo šešė linė eko-

no mi ka. Skai čiuo-

ja ma, kad net kas 
ket vir tas li tas ša-

ly je yra „ne le ga lus“. 

Lie tu vos eko no-

mi kai smar kiai au-

gant, slėpti mo kes-

čius bu vo tapę tam 

tik ru garbės ne-

da ran čiu rei ka lu. 

Šian dien ši pra kti-

ka vėl pa tei si na ma.

Pag rin di ne vers lo 
pa si trau ki mo į šešėlį 

prie žas ti mi ta po išaugę 

mo kes čių ta ri fai ir 
pa sunkė ju si įmo nių 

�  nan sinė pa dėtis.

Vi li ja Tau raitė:
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Kebli misija

2 

Geor ge’ą Cloo ney te le vi zi jos  
ek ra nuo se šio mis die no mis ma to me 
daž nai. Ne tik re por ta žuo se iš  
„Auk si nių gaub lių“ ar JAV re ži sie rių 
gil di jos ap do va no ji mų. Ak to rius  
su ren gė ir įspū din gą tarp tau ti nį  
TV til tą – taip rin ko pi ni gus žemės 
drebėjimo nusiaubtam Hai čiui.

Ge di mi nas Jan kaus kas

Me tas su si mąs ty ti

Kons ta tuo jant at-
lei di mo fak tą ne-
lai mė liui bū ti na 
įteig ti, kad vis kas 
jam – tik į nau dą.

Kitas 
dienraščio 
numeris išeis 
vasario 17 d.

as ta alek sė jū nai tė
a.aleksejunaite@kl.lt

Ne už tai ko vo jo
Ži no mas Klai pė dos kraš to vei
kė jas, Lie tu vos pi lie čių są jun gos 
ta ry bos pir mi nin kas Dio ny zas 
Var ka lis at vi ras – dau ge lis, da bar 
at si grę žę į Nep rik lau so my bės at
kūri mo ak tą, vis drą siau iš ta ria, 
kad tuo met ko vo jo ne už to kią 
Lie tu vą, ko kią re gi da bar.

„Kal bant apie Va sa rio 16ąją 
– man la bai liūd na. Prieš ka ri
nės Lie tu vos in te li gen tus bu
vo ga li ma pirš tais su skai čiuo ti, 
ša lis bu vo nua lin ta ka rų, ta čiau 
su ge bė jo pa skelb ti ne prik lau
so my bę. Lie tu va nie ko ne tu rė jo. 
Tau ta bu vo nu skur du si iki na gi
nių ir klum pių, bet tu rė jo sie lą, 
pa trio tiz mą, pa si šven ti mą. Sau
je lė in te li gen tų pa da
rė vis ką. 

Pat rio tai ginklų nesudėjo

Ša lis pra sko lin ta, stra te gi nės įmo nės ir 
že mė iš par ce liuo ta už sie nie čiams, lie tu
viai bė ga iš ša lies lyg iš be prot na mio. 
To kią si tua ci ją valstybė je Lie tu vos ne
prik lau so my bės pa skel bi mo 92ųjų me
ti nių iš va ka rė se ma to vi suo me ni nin kai, 
ra gi nan tys telk tis nau jai ko vai. 2

4p. 

Po zi ci ja:  � D.Var ka lio ini cia ty va ren ka mi pa ra šai prieš Smil ty nės per kė los ir „Klai pė dos naf tos“ pri va ti za vi mą.                       Vy tau to Liau dans kio nuo tr.

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

Ran ki nė je tarp va do vė lių nuo la
ti nio bi lie tė lio ne ra du sią stu den
tę griež tos kont ro lie rės ne tik pra
virk dė, bet ir sky rė bau dą bei pri
ver tė siau čiant pū gai pė din ti na
mo per vi są mies tą.

Raus tis ran ki nė je ne lei do
„Ap mau du ir pik ta, kad žmo
nės taip neį si gi li na ir šiurkš
čiai el gia si. Va žia vau iš pa skai
tų. Įlip da ma į au to bu są at se giau 
pi ni gi nę, pa ro džiau vai ruo to jui 
elekt ro ni nį bi lie tą ir nuė jau sės
tis. Net ru kus įli po kont ro lie rės 
ir pra dė jo tik rin ti bi
lie tus. 

Stu den tės
aša romis 
ne patikėjo
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D.Rasimovičiūtė žiemos 
olimpinėse žaidynėse 
aplenkė tituluotas varžoves.

sportas 8p.



Pa vy ko sut ram dy ti 
žmo nių srau tus

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

Anot jos koor di na to rės Rū tos 
Ruš ky tės, ši sis te ma vei kė la bai 
pa pras tai – žmo nėms iš sta ty bi
nių tvo re lių bu vo su da ry ti ta kai, 
ku rie nu ro dė kryp tis. Prie šių tvo
re lių bu vo įreng ti po stai, ku riuo se 
bu dė jo Jū rų šau lių rink ti nės na
riai. Jie ir at li ko pa grin di nį re gu
lia vi mo dar bą –  kai su si da ry da
vo di des ni žmo nių srau tai, da lis 
jų bū da vo neį lei džia mi bei nu
krei pia mi į ki tas vie tas. Taip re
gu liuo jant žmo nių srau tus ir pa
vy ko iš veng ti spūs čių.

„Srau tų re gu lia vi mo sis te ma 
dau ge ly je pa sau lio ša lių sėk min
gai vei kia jau dau gy bę me tų, ta
čiau Lie tu vo je ją pri tai kė me pir mą 
kar tą. Nors tai pa da ry ti bu vo ne
leng va, ta čiau vis kas pa vy ko taip, 
kaip su pla nuo ta, tad ma nau, kad 
ki tuo se ren gi niuo se vėl ją tai ky

si me. Ži no ma, atei ty je šią sis te mą 
pa to bu lin tu me, nes re ga tos me tu 
paaiš kė jo ir kai ku rie jos trū ku
mai“, – pa sa ko jo R.Ruš ky tė.

R.Ruš ky tė  pri si mi nė, jog šven
tės me tu bū ta ir įvai rių ne su sip
ra ti mų –  kai ku rie klai pė die čiai 
ar sve čiai ban dė griau ti kryp tį 
nu ro dan čias tvo re les. 

Kai ku rie jas pa kė lė ir mė gi no 
įsmuk ti į vi dų ne leis ti no se vie
to se. Ta čiau di de lių in ci den tų 
po li ci jos pa rei gū nų dė ka iš veng
ta.R.Ruš ky tė įsi ti ki nu si, jog vi sa 
re ga tą or ga ni za vu si ko man da li
ko pa ten kin ta sa vo dar bu. 

„Nors vi si su ka me gal vas, ką 
pa da ry ti, kad Jū ros šven tė vi
siems įsi min tų dar la biau nei 
per nykš tė bur lai vių re ga ta, su
pran ta me, kad tai neį ma no ma. 
Bur lai viai dau ge lio at min ty je iš
liks dar il gai, tad juos nu stelb ti 
bū tų la bai sun ku“, – kal bė jo pa
šne ko vė.

O da bar tu ri me šim tus 
moks li nin kų ir pro fe

so rių, ne gi ne ga li me su si tvar ky ti 
su ta šut ve, ku ri nuo pat ne prik
lau so my bės ša ly je da ro ab sur dą. 
Ma nau, kad rei kia su kaup ti jė gas. 
Lai kas pa sa ky ti: ne už to kią Lie
tu vą ko vo jo me“, – su nuo skau da 
kal bė jo D.Var ka lis.

Ša lis – pra sko lin ta
Lie tu vos pi lie čių są jun gos ta ry
bos pir mi nin ko D.Var ka lio nuo
mo ne, jau aiš kiai ma ty ti li be
ra liz mo ir glo ba liz mo po li ti kos 
pa da ry tos vals ty bės val dy mo 
spra gos.

„Pas kel bus ne prik lau so my bę 
praė ju sio am žiaus pra džio je, Lie
tu va ne tu rė jo nė vie no cen to sko
lų. Šian dien mū sų po nai vals ty
bę pra sko li no už 40 mi li jar dų li tų. 
Aš ir klau siu: kas gi pas mus nu ti
ko, gal cu na mis bu vo? Šiuo me tu 
į pa vir šių len da tie še šė liai, ku rie 
no ri val dy ti Lie tu vą“, – pik ti no
si klai pė die tis.

D.Var ka lis įsi ti ki nęs, kad 
spren di mas leis ti pri va ti zuo
ti ne tik di džiau sias stra te gi nes 
ša lies įmo nes, bet ir su teik ta ga
li my bė už sie nie čiams įsi gy ti že
mės Lie tu vo je, bu vo ydin giau
si pa sku ti nio dvi de šimt me čio 
žings niai.

„Są jū džio idė jos šiais lai kais jau 
yra iš kreip tos. Jei vi sa Lie tu va bė
ga kaip iš be prot na mio, tai tur būt 
kaž kas yra ne ge rai?“ – re to riš kai 
klau sė Lie tu vos pi lie čių są jun gos 
ta ry bos pir mi nin kas.

Tau tos nuo mo nė be reikš mė
D.Var ka lis ste bi si, kad tau tos iš
rink tie ji pa mir šo prie vo lę de rin ti 
sa vo veiks mus su rin kė jais.

„Kai iš kils pa vo jus tė vy nei, jie 
mus šauks ei ti į pir mas fron to li
ni jas, ta čiau da bar mū sų bal so nė
ra klau so ma. Ar ga li ma ši taip elg tis 
su tau ta?“ – pik ti no si D.Var ka lis, 
ke lian tis tau tą į nau ją ko vą.

Lie tu vos pi lie čių są jun ga drau
ge su pro fe si nė mis są jun go mis 
ėmė si vie ny ti pi lie ti nes ini cia ty
vas bei ren ka pa ra šus prieš dvie jų 
uos to įmo nių pri va ti za vi mą.

D.Var ka lis ti ki no sie kiąs vie ny
ti ne tik klai pė die čius, bet ir vi
sos ša lies žmo nes už Lie tu vos, 
kaip jū ri nės vals ty bės, iš sau go ji
mą. Pi lie čių są jun ga pa ren gė Lie
tu vos eko no mi nės atei ties vi zi ją 
ir ti ki na, kad, su rin kus gy ven to
jų pa ra šus, kreip sis į ša lies val džią 
su rei ka la vi mu at si žvelg ti į ša lies 
pi lie čių lū kes čius.

„Jei ne bū si me iš girs ti, be
liks vi suo ti nis strei kas. Ei si
me į gat ves. Pri si min ki me Są
jū džio lai kus, tuo met žmo nės 
la bai no rė jo gy ven ti ki taip. Ta
da jų nie kas ne ga lė jo su lai ky
ti. Mes rei ka lau si me, kad mū sų 
nuo mo nės pai sy tų“, – ža dė jo 
D.Var ka lis.

Prie Lie tu vos pi lie čių są jun gos 
pa ruoš tos pe ti ci jos jau pri si jun gė 
Pro fe si nių są jun gų kon fe de ra ci ja, 
Jū ri nin kų są jun ga, Ka pi to nų klu
bas, Lie tu vos aukš to ji Jū rei vys tės 
mo kyk la, aka de mi nė vi suo me nė, 
sa vi val dy bės.

Pe ti ci jos rei ka la vi mai
Lie tu vos pi lie čių są jun ga pa
ra šus ren ka po šiais rei ka la vi
mais: dar bo vie tų kū ri mas tu ri 
bū ti ir vals ty bės rei ka las, stra
te gi niai ob jek tai tu ri pri klau sy
ti vals ty bei.

„Vals ty bė tu ri su da ry ti są ly gas 
vers lui kur ti nau jas dar bo vie tas. 
Jei kal bė si me apie pri va ti za ci ją, 
ma to me, kad sa vų uos to kom pa
ni jų jau ne be tu rė si me. Smil ty
nės per kė los ir „Klai pė dos naf
tos“ pri va ti za ci ja ne tu ri bū ti net 
svars to ma“, – pik ti no si klai pė
die tis.

D.Var ka lio ruo šia mo je ša lies 
eko no mi kos atei ties vi zi jo je ir 
Šven to sios uos to at sta ty mas.

„Mes sie kia me, kad Lie tu va 
bū tų jū ri nė vals ty bė, ta čiau ma
no me, kad jū ri nis vers las tu ri bū
ti vals ty bi nis“, – nuo mo nę dės tė 
D.Var ka lis.

Pa sit vir ti no: �� R.Ruš�ky�tė�džiau�gė�si,�jog�ša�ly�je�pir�mą�kar�tą�pa�nau�do
ta�srau�tų�re�gu�lia�vi�mo�sis�te�ma�pa�dė�jo�iš�veng�ti�di�de�lių�žmo�nių�su�si
bū�ri�mų.� � R.Ruš�ky�tės�as�me�ni�nio�ar�chy�vo�nuo�tr.

Or ga ni zuo jant di džių jų bur lai vių re ga
tos „The Tall Ship’s Ra ces Bal tic“ fi na li nį 
ren gi nį pir mą kar tą uos ta mies ty je bu vo 
pa nau do ta srau tų re gu lia vi mo sis te
ma, ku ri pa dė jo iš veng ti di de lių žmo nių 
sam bū rių.
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Kaip ir kasmet vasario 16ąją, mi
nint Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną, klaipėdiečiai kviečiami į 
gausybę nemokamų renginių.

Vasario 16osios minėjimas pra
sidės  mišiomis už Lietuvą, ku
rios vyks 10.30 val. Marijos Tai
kos Karalienės bažnyčioje.

Po mišių karinių pajėgų parei
gūnai žygiuos į Atgimimo aikštę, 
kur vidurdienį vyks jų iškilmin
ga rikiuotė, Lietuvos valstybės 
vėliavos iškėlimas. Taip pat tra
diciškai bus giedamas Lietuvos 
himnas.

12.30 val. klaipėdiečiai kvie
čiami pasiklausyti kariliono mu
zikos koncerto Laikrodžių muzie
jaus kiemelyje.

13 val. Klaipėdos universiteto 
Menų fakulteto Koncertų salėje 
vyks jau tradiciškai dešimtą kar
tą rengiamas šventinis koncer
tas „Mūsų vaikai – Tėvynei Lie
tuvai“.

Taip pat 13 val. Žvejų rūmuo
se vyks Klaipėdos Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos rengia
mas Lietuvos valstybės atkūrimo 

Vasario 16-ąją – renginių gausa

Pas kel bus ne prik
lau so my bę praė
ju sio am žiaus pra
džio je, Lie tu va 
ne tu rė jo nė vie no 
cen to sko lų. Šian
dien mū sų po nai 
vals ty bę pra sko li no 
už 40 mi li jar dų li tų.

Pat rio tai ginklų 
nesudėjo
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dienos minėjimaskoncertas.
Vasario 16osios minėjimą vai

nikuos 16 val. Klaipėdos koncertų 
salėje vyksiantis iškilmingas mi
nėjimas ir koncertas.

Šio renginio metu bus įteik
ti apdovanojimai už metų dar
bus. Nuspręsta, jog gražiausi 

bei pilietiškiausi 2009ųjų ren
giniai buvo „Europiada“ ir „The 
Tall Ships’ Races 2009“ regata, 
tad prie šių renginių organizavi
mo daugiausiai prisidėję klaipė
diečiai bus pasveikinti bei apdo
vanoti.

„Klaipėdos“ inf.

Data: �� Lietuvos�valstybės�atkūrimo�dienos�proga�uostamiestyje�ren
giniai�vyks�nuo�ryto�iki�vakaro.�� � Evaldo�Butkevičiaus�nuotr.



Nuos kau da: �� S.Bu�dzi�naus�kai�tė�kont�ro�lie�rėms�bergž�džiai�ban�dė�įro
dy�ti,�kad�bi�lie�tą�tik�rai�tu�rė�jo,�bet�mo�te�rų�ne�sug�rau�di�no.� �

� Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

Stu den tės aša romis  ne patikėjo
At se giau pi ni gi nę ir 
pa ti iš si gan dau – vi

du je bu vo tik elekt ro ni nio bi lie to 
iden ti fi ka vi mo nu me ris ir ma no 
stu den to pa žy mė ji mas. Tu rė jau 
ir spau dos kios ko če kį, ku ris įro
do, jog prieš po rą die nų pra si tę
siau bi lie tą. Ta čiau pa ties bi lie
to ne ra dau. Aiš ki nau, kad bi lie tą 
ką tik tu rė jau ir ro džiau vai ruo to
jui, sa kiau, kad tu riu tai įro dan
čius če kį ir nu me rį, bet kont ro
lie rės ne krei pė dė me sio“, – apie 
su si dū ri mą su kont ro lie rė mis pa
sa ko jo stu den tė Sand ra Bu dzi
naus kai tė.

Mer gi na ti ki no ban džiu si ieš
ko ti bi lie to ran ki nė je, bet ji bu vo 
pil na kny gų, dar kom piu te ris ne
ma žai vie tos užė mė.

Ar gu men tai ne pa vei kė
„Kont ro lie rės šau kė ne tu rin čios 
lai ko su ma ni mi žais ti, pa rei ka
la vo iš lip ti ir drau ge ei ti į au to
bu sė lį. Ma niau, kad ten iš siaiš
kin si me. Bet mo te rys ne si lei do į 
kal bas. Tu rė jo ma no pa žy mė ji mą 
ir ra šė bau dą. Ieš ko ti bi lie to net 
ne lei do. Lie pė pa si ra šy ti  bau dos 
kvi tą. Sa kiau, kad esu stu den tė, 
ga liu įro dy ti, kad pa pil džiau bi
lie tą, bet šią aki mir ką jo ne ran
du. Ant iden ti fi ka vi mo nu me rio 
bu vo už ra šy ta ma no pa var dė, tad 
ga li ma bu vo ne sun kiai pa ti kė
ti, kad kal bu tie są. Ta čiau kont
ro lie rės iš ma nęs tik ty čio jo si. 
Brau kė ta lo ną su nu me riu sa vo 
skai ty tu vu ir šau kė, kad jis ne
rea guo ja. Ne su pra tu si prie to kio 
bend ra vi mo, nuo riks mo ir įžei
di nė ji mų tie siog su stin gau, ne
ga lė jau nei pa si tei sin ti, nei ban
dy ti ieš ko ti tei sy bės. Pa ra šiau 

paaiš ki ni mą, kad grei čiau siai 
bi lie tą pa li kau na muo se. Ban
džiau grau din ti jas, kad ki tą die
ną ma no gim ta die nis ir man 60 
li tų – di džiu liai pi ni gai. Na mo 
ėjau pės čia per pū gą ir ver kiau. 
Na muo se ap si ra mi nau ir ati džiai 
ap žiū rė jau sa vo ran ki nės tu ri nį. 
Ta da paaiš kė jo, kad bi lie tas pa
si me tė tarp kny gų. Jei gu kont
ro lie rės ne bū tų puo lu sios ma
nęs, o lei du sios ra miai paieš ko ti, 
bū čiau joms pa tei ku si bi lie tą. 
Da bar jau čiuo si nu skriaus ta du
kart. Ma ža to, kad vi siš kai be rei
ka lo ga vau bau dą, dar ir be jo kio 
pa grin do pa ty riau di džiu lį pa že
mi ni mą. Ap mau du ir tai, kad, jau 
su ra šiu si do ku men tą skir ti bau
dą, kont ro lie rė iš sa kė ap gai les ta
vi mą, kad per vė lai su pra to, jog 
gal būt tu rė jau bi lie tą“, – pa sa
ko jo mer gi na.

ji mo bū dų. Vie nas jų pa pli to per
nai va sa rą, kai bu vo ge ro kai pa
di din tos bau dos už va žia vi mą be 
bi lie to. Jis la bai pa na šus į si tua
ci ją, ku rią pa pa sa ko jo stu den tė. 
Taip su vie nu pa pil dy tu bi lie tu 
va ži nė ja du žmo nės. Vie nas tu ri 
elekt ro ni nį bi lie tą, ki tas įro di nė
ja sa vo tie są, pa teik da mas pa pil
dy mo kvi tą.

„Kios ke gau tas kvi tas nė ra įro
dy mas, bū ti na tu rė ti pa tį bi lie tą. 
Ki ta ver tus, neat me tu ga li my
bės, kad bū tent ta mer gi na sa kė 
tie są, bet juk tie sa ir tai, kad bi
lie to ji ne pa tei kė. Mū sų mo te rys 
kas dien iš klau so dau gy bės pa na
šių kal bų. Kas ga li pa sa ky ti, ku
ris žmo gus me luo ja? Kont ro lie rės 

at bun ka. Gal kar tais joms pri
trūks ta žmo giš ku mo. Toks dar
bas. Žie mą joms ten ka iš klau sy ti 
dau gy bę kar čių žo džių ir dėl ne
va ly tų sto te lių, ir dėl šal to oro ar 
gau saus snie go“, – gy nė kont ro
lie res A.Šim kai tis.

Bend ro vės „Dor si mus“ Klai
pė dos re gio no va do vas pa sa ko jo, 
kad per dar bo uos ta mies ty je me
tus nė vie nas nuo bau dą ap skun
dęs ke lei vis ne lai mė jo by los prieš 
kont ro lie rius.

„Vi si „zui kiai“ gąs di na kont ro
lie res teis mais, po li ci jo mis, at lei
di mais iš dar bo, re dak ci jo mis. Bet 
vi sa tai ne gelbs ti, nes sva riau sias 
ar gu men tas – bi lie tas“, – tvir ti
no A.Šim kai tis.

Kont ro lie riai lai mi by las
Jau pus penk tų me tų uos ta mies
čio ke lei vių bi lie tus tik ri nan
čios sau gos tar ny bos „Dor si
mus“ Klai pė dos re gio no va do vas 
Ad mon das Šim kai tis ti ki no, kad 
kont ro lie rės at min ti nai ži no 
bent ke le tą „zui kių“ iš si su ki nė

Dienos telegrafas
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Klaipėdiečiai
liKoantri

pasiseKė
gargždišKei

Fried�ri�cho�pa�sa�že�Va�len�ti
no�die�ną�lie�jo�si�V.Šeks�py�ro�
plunks�nos�su�kur�tos�aist�ros.�
Čia�Ro�meo�ir�Džiul�je�ta�gau
saus�žiū�ro�vų�bū�rio�aki�vaiz�do
je�pri�sie�kė�am�ži�nai�gin�ti�vie
nas�ki�tą.�Dėl�šir�dies�da�mos�
gar�bės�ko�vė�si�vi�du�ram�žių�ri
te�riai.�Mies�tie�čiai�bu�vo�mo
ko�mi�šok�ti�XVI�a.�šo�kius.

pagal
V.šeKspyrą

Šeš�ta�die�nį�pro�jek�te�„Cho
rų�ka�rai“�klai�pė�die�čiai,�pel
nę�ko�mi�si�jos�na�rių�V.Prud
ni�ko�vo,�R.Ščio�go�le�vai�tės,�
Z.Kel�mic�kai�tės�de�šim�tu�kus�
ir�J.Smo�ri�gi�no�de�vin�tu�ką,�
bei�su�rin�kę�du�kart�dau�giau�
nei�iki�šiol�žiū�ro�vų�bal�sų,�li�ko�
ant�ri.�Pir�mo�ji�vie�ta�te�ko�Ma
ri�jam�po�lei,�tre�čio�ji�–�Kau�nui.

Pir�mo�jo�je�na�cio�na�li�nės�„Eu
ro�vi�zi�jos“�at�ran�ko�je,�ku�rio
je�da�ly�va�vo�trys�pa�jū�rio�at
sto�vai,�pa�si�se�kė�gargž�diš
kei�Mo�ni�kai�Lin�ky�tei.�Ji�drau
ge�su�Sa�hos�Song�ir�No�ros�
due�tu�bei�Ais�te�Pil�ve�ly�te�pa
te�ko�į�ki�tą�eta�pą.�Mino�ir�On
sai�pel�ny�ti�pa�lan�ku�mo�ne
pa�vy�ko.
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Dai va Ja naus kai tė
d.janauskaite@kl.lt

Žie mos pa bai gos šven tės su ju di
no žmo nes links min tis. Lai mė, 
ypa tin gų bė dų il go jo sa vait ga lio 
pra džia į pa jū rį neat ne šė.

Šeš ta die nį dau giau nei įpras ta 
dar bo tu rė jo uos ta mies čio ug nia
ge siai. Die ną Til žės gat vė je vie
na me ga ra žų ki lo gais ras re mon
tuo jant mik roau to bu są „Peu geot 
Bo xer“. Vi siš kai su de gė au to mo
bi lis bei plas ti ki nės ga ra žo ap dai
los de ta lės.

Sker dė jų gat vė je 12 na mo kie
me lieps no jo san dė liu kas. Gais
ras ki lo už si de gus so fai lo vai. Tos 
pa čios die nos va ka re ug nia ge siai 
sku bė jo prie Tai kos pro spek to 113 
na mo, kur rū sy je už si de gė be na
mių įsi reng ta gūž ta. De gė sku
du rai. Gel bė to jai iš dū mų apim to 
rū sio iš ne šė be na mį, bet me di kų 
pa gal bos vy rui ne pri rei kė.

Va ka re Dar bė nuo se vi siš kai su
de gė gy ve na ma sis na mas. Ofi cia
liai pra ne ša ma, kad žmo nės ir šio 
gais ro me tu ne nu ken tė jo.

Sa vait ga lio pra džio je uos ta
mies ty je la biau dar ba vo si va gys. 

Kaš to nų gat vė je ga ra žų koo pe ra
ty ve „Miš kas“ įsi brau ta į vi są ei
lę ga ra žų. Pen kių iš jų sa vi nin
kai krei pė si į po li ci ją pra neš da mi 
apie pa tir tus nuo sto lius. Va gys 
bru ta liai lau žė ga ra žų var tus ir 
gvel bė bent kiek ver tin ges nius 
daik tus.

Iš veng ti su si dū ri mo su plė ši
kais Klai pė do je su dė tin ga. Pag
rin di nė je mies to gat vė je, ku ria 
nuo lat va žiuo ja dau gy bė au to
mo bi lių ir ei nant bet ku riuo pa
ros me tu ga li ma su tik ti praei
vių, ne pa vyks ta ap si sau go ti nuo 
plė ši kų.

Anks ty vą šeš ta die nio ry tą Tai
kos pro spek te žmo gų už puo lė trys 
plė ši kai ir atė mė mo bi lio jo ry šio 
te le fo ną. Pa na šus įvy kis at si ti ko 
ir šeš ta die nio vi dur die nį.

Ke lis va gis su lai kė uos ta mies
čio par duo tu vių ap sau gi nin kai. 
Tarp ne su mo kė ju sių už pre kes 
nu tver ta ir 19me tė mer gi na.

Klai pė do je sa vo na mų prieš
kam ba ry je šeš ta die nio ry tą ap
tik tas pa si ko ręs 1929 m. gi męs 
vy ras.

Po li ci jos pa tru liai vos spė
jo ra min ti pa si gė ru sius triukš
ma da rius.

Pareigūnams sa vait ga lį – dar by me tis

Pas kai ta. Tre čia die nį, va sa rio 17 
die ną, 18 val. Že mai ti jos dai li nin kų 
są jun gos ga le ri jo je (Žve jų g. 1) vyks 
sep tin to ji pa skai ta iš cik lo „Že mai ti
jos is to ri jos pus la piai“. Pro fe so rė Ro
ma Bonč ku tė kal bės apie S.Dau kan
to raš tus. Įė ji mas lais vas.

Šven tė. Ant ra die nį, va sa rio 16 die ną, 
Ni do je bus šven čia ma Vals ty bės at
kū ri mo die na ir Už ga vė nės. Ni diš kiai 
ir sve čiai vi dur die nį kvie čia mi į kul
tū ros ir tu riz mo in for ma ci jos cent rą 
„Ai gi la“ šven tiš kai pa mi nė ti Va sa rio 
16ąją, o 16 val. į aikš tę prie šio cent
ro bei Juodk ran tė je prie L.Rė zos pa
mink lo links mai iš va ry ti žie mos.

Tal ka. Šian dien, va sa rio 15 die ną, 12 
val. aso cia ci ja „Ma no mies tas Klai pė
da“ ra gi na mies tie čius išei ti į kie mus, 
gat ves, aikš tes, skve rus ir kas tu vais 
su nai kin ti snie go pus nis. Aso cia ci
jos na riai ir drau gai bū riuo sis prie 
Kris taus Ka ra liaus pa ra pi jos baž ny
čios (Bokš tų g. 10). Nors bend ro vė „Vi
tės val dos“ ža dė jo tal kin ti, bet no rin
tys da ly vau ti pra šo mi at si neš ti kas
tu vus snie gui kas ti. Tal ki nin kai bus 
vai ši na mi karš ta ar ba ta ir sriu ba.

Ak ci ja. Ket vir tus me tus VST vyk do
ma so cia li nė ak ci ja „Su elekt ra drau
gau ju, bet neiš dy kau ju“ šie met vyks 
mo kyk lo se, ku rio se mo ko si neį ga
lūs vai kai. Va ka rų Lie tu vos mo kyk
lų mo ky to jai, dir ban tys su neį ga liais 
vai ku čiais, kvie čia mi re gist ruo ti sa
vo mo kyk lą fo ru me www.vst.lt/fo
rumas ir čia pa teik ti mo ty vuo tą at
sa ky mą, ko dėl ak ci ja tu rė tų vyk ti 
jų mo kyk lo je. Re gist ra ci ja vyks iki 
ko vo 15 d. Per tre jus me tus ak ci nės 
bend ro vės VST or ga ni zuo ja ma ak
ci ja „Su elekt ra drau gau ju, bet neiš
dy kau ju“ jau ap lan kė per 100 Va ka
rų Lie tu vos mo kyk lų, dau giau kaip 
20 tūkst. vai kų iš mo ko sau giai elg
tis su elekt ra.

Mir tys. Šeš ta die nį Met ri ka ci jos sky
riu je už re gist ruo tos pen kių klai pė
die čių mir tys. Mi rė Ol ga Pet kie nė (g. 
1930 m.), Jev ge ni ja Rab čins ka ja (g. 
1931 m.), Ge na dij Ala dov (g. 1932 m.), 
Mag da le na Gu die nė (g. 1933 m.), Va
si ly Mats ke vich (1951 m.).

Nau ja gi miai. Šeš ta die nį per sta tis ti
nę pa rą pa gim dė 9 mo te rys, gi mė 5 
ber niu kai ir 5 mer gai tės. Vie na ma
ma su si lau kė dvy nu kų. Sek ma die nį 
per sta tis ti nę pa rą pa gim dė 7 mo te
rys. Gi mė 3 mer gai tės ir 4 ber niu kai.

Grei to ji. Va kar iki 16 val. grei to sios 
pa gal bos pri rei kė 56 klai pė die čiams. 
Ypač daug dar bo tu rė jo nak tį dir bę 
me di kai, nes bu vo daug muš ty nių 
me tu su ža lo tų žmo nių. Die ną klai
pė die čius ka ma vo krau jo ta kos su
tri ki mai, aukš tas krau jos pū dis.

Kas ga li pa sa ky ti, 
ku ris žmo gus me
luo ja? Kont ro lie rės 
at bun ka. Gal kar
tais joms pri trūks ta 
žmo giš ku mo. Toks 
dar bas.

Ad mon das Šim kai tis: 



Po pu lia ru mas: �� J.Ba�sa�na�vi�čiaus�gat�vė�je�šeš�ta�die�nį�žmo�nių�bu�vo�dau�giau�nei�va�sa�ros�va�ka�rą.

Nuo tai ka: �� svei�kuo�liams�le�di�nė�jū�ra�–�ne�bai�si.�� � Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

Kaina: �� už� vie�ną� kep�tą� stin�tą�
pra�šė�dvie�jų�li�tų.
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Dai va Ja naus kai tė
d.janauskaite@kl.lt

Stin tas par da vi nė jo po vie ną
Į pa jū rį žmo nės iš vi sos Lie tu vos 
pa trau kė dar penk ta die nį va ka re. 
Šeš ta die nį nuo pat anks taus ry
to ant jū ros til to pra si dė jo stin
tų gau dy mo var žy bos. To kia bu
vo sep tin to sios tra di ci nės ku ror to 
žie mos šven tės pra džia.

Šven ti nė mu gė J.Ba sa na vi čiaus 
gat vė je, pra si dė ju si dar penk ta
die nį, ke ti na šur mu liuo ti ku ror
te iki pat Va sa rio 16osios va ka
ro. Pag rin di nis mu gės ak cen tas 
ir be ne gei džia miau sia pre kė bu
vo stin tos: švie žios, kve pian čios 
agur kais, kep tos, vir tos, ma ri
nuo tos, vy tin tos, rū ky tos, dai
nuo jan čios, šo kan čios, me ta li
nės, mo li nės bei gin ta ri nės.

Šie met už vie ną kep tą stin
tą dau ge lis pre kei vių pra šė dvie

Pa lan gai žmonės grąžino vasarą
Sa vait ga lį Pa lan
gą už plū do to kios 
žmo nių mi nios,  
ko kių čia re tai su
lau kia ma net va
sa rą. Šeš ta die nį 
ku ror te vy ko šven
tė „Pa lan gos stin ta 
– 2010“. Svei kuo liai 
džiaugs min gai mi
nė jo ju dė ji mo  
20me tį.

jų li tų. Por ci ja, ku rią su da rė pen
kios stin tos, bu vo par duo da ma po 
10 li tų, ir tik ato kiau siai nuo jū
ros toks pat pa tie ka las kai na vo 
8 li tus. Ki log ra mo švie žių stin
tų kai na svy ra vo nuo 15 iki 18 li
tų, pa na šiai mo kė ta ir už to kį pa tį 
kie kį ma ri nuo tų šių žu vų. Stik lai
nį kep tų ir ma ri nuo tų stin tų ga li
ma bu vo įsi gy ti už 20–25 li tus.

Ža dė to vy no ne su lau kė
Pag rin di nė Pa lan gos gat vė ai dė
jo liau diš ka mu zi ka, vi lio jo kva
pais, džiu gi no akį ir gun dė trauk
ti pi ni gi nę.

Mu zi ka, žai di mai, pra mo gos 
džiu gi no sve čius. Dau gu ma at
vy ku sių jų į Pa lan gą iš sve tur fo
tog ra fa vo si pus šeš to met ro le do 
skulp tū ros fo ne.

Vers li nin kai sten gė si už dirb ti 
kaip ga lė da mi. Dau gu ma mai ti
ni mo įstai gų sta liu kus, lyg va sa

Ki log ra mo švie žių 
stin tų kai na svy ra vo 
nuo 15 iki 18 li tų.

rą, bu vo iš ne šu sios ir į lau ką. Ka
vi nė se už ga li my bę pa si nau do ti 
tua le tu rei ka lau ta po ros li tų.

J.Ba sa na vi čiaus gat vė je dau gu
ma ka vi nių vi lio jo lan ky to jus ža
dė da mos pie tau jan čiuo sius ne

mo ka mai vai šin ti karš tu vy nu. 
Ta čiau ne vi si lan ky to jai ža dė to
sios ši lu mos su lau kė. Lyg su si ta
ru sios pa da vė jos kar to jo ne tu rin
čios lais vų tau rių.

Smal suo liai nuo ga lių ne pa ma tė
Vie na lau kia miau sių at rak ci jų 
tu rė jo tap ti svei kuo lių mau dy

nės jū ro je. Šven tės pro gra mo je iš 
anks to skelb ta, kad iš tver min gie
ji į jū rą bris ties jū ros til tu. Ta čiau 
tūks tan čiai žmo nių li ko ne pa ma tę 
eg zo tiš ko re gi nio, nes mau dy nės 
įvy ko ge ro kai to liau – už cent ri
nės gel bė ji mo sto ties ties upe liu, 
va di na mu Aša rė le.

Ne vie nas mau dy nė se no rė jęs 
da ly vau ti svei ko gy ve ni mo en
tu zias tas per ne lyg vė lai su pra
to, kad pa kran te teks pė din ti apie 
ki lo met rą ir į le di nę jū rą bri do ne 
su vi su bū riu svei kuo lių, o pa vie
niui.

Žiūrovų buvo daugiau
Pa lan gos svei ka tos mo kyk los va
do vo ir Svei ka tos są jun gos pre zi
den to Dai niaus Ke pe nio ti ki ni mu, 
mau dy nė se jū ro je da ly va vo apie 
pu sant ro šim to svei kuo lių.

„Ties til tu į jū rą neį ma no ma 
įlip ti. Gal vo jo me le dus pa stum

dy ti, bet Pa lan go je nė ra to kios 
vikš ri nės tech ni kos, ku ri ga lė
tų tai pa da ry ti. Ties til tu – trys 
le do ban gos. Įlip ti į jū rą ne su si
ža lo jus bū tų neį ma no ma. Ties 
Aša rė le yra maž daug de šim ties 
met rų na tū ra li pro per ša. Prieš 
tris die nas nu spren dė me, kad 
mau dy nės vyks ki to je vie to je, 
nei bu vo skelb ta afi šo se. Pra ne
šė me apie tai vi sais įma no mais 
bū dais, bet, ma tyt, in for ma ci
ja pa sie kė ne vi sus. Ge riau da
ry ti svei kai ir nor ma liai, ne gu su 
krau ju ir su nuo sto liais“, – dės
tė D.Ke pe nis.

Mau dy nes ste bė jo ke lis kart 
dau giau žiū ro vų, nei at bė go svei
kuo lių. Sa vait ga lį mi nė ję Lie tu vos 
svei kuo lių są jun gos 20 me tų su
kak tį svei kos gy ven se nos en tu
zias tai su ren gė tris die nas tru
ku sią Grū di ni mo si ir svei ka tos 
šven tę.

Per so na žas: �� ir� žie�mą�pa�plū�di
my�je�de�monst�ruo�tos�ma�dos.
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Balanžio 17 d. 
TAPK TAŠKO VADU 

Darom taško vadovas yra atsakingas už akcijos eigą konkrečiame 
„Darom 2010” taške.

JIS (JI) turės išdalinti maišus ir pirštines akcijos dalyviams, 
nurodyti kur tvarkyti ir kur nešti šiukšles.

Taško vadovas turės ateiti tiktai į vieną 1val. mokymą, kuris įvyks 
jo mieste iki akcijos likus keliom savaitėm. 

Registruokis adresu: www.mesdarom.lt  
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TAPK TAŠKO VADU 

Darom taško vadovas yra atsakingas už akcijos eigą konkrečiame 
„Darom 2010” taške.

JIS (JI) turės išdalinti maišus ir pirštines akcijos dalyviams, 
nurodyti kur tvarkyti ir kur nešti šiukšles.

Taško vadovas turės ateiti tiktai į vieną 1val. mokymą, kuris įvyks 
jo mieste iki akcijos likus keliom savaitėm. 

Registruokis adresu: www.mesdarom.lt  

Atsisakydamagynybosata
šėužsienyje(Moldavijoje),o
kitur(Turkmėnijoje,Uzbeki
joje,Vokietijoje)neskirdama
naujųLietuvoskraštoap
saugosministerijatikisisu
taupyti.Priėmusšiuossiūly
mus,permetusbūtųsutau
pytaapie483tūkst.litųvals
tybėsbiudžetolėšų.

Taupymo
programa

Penktadieniovakarągrasin
tasusprogdintiSeimorū
mus.AnotPolicijosdeparta
mento,22.27val.įBendrą
jįpagalboscentrąpaskam
binoneprisistatęsasmuoir
pareiškė,kadVilniuje,Gedi
minoprospekte,sprogsSei
morūmai.Patikrinuspa
statą,sprogmenųnerasta.

Sekmadienįapie15val.
parlamentarasJuliusVe
selkaVilniuje,Viršuliškių
gatvėsdaugiabučio,
kuriamegyvena,kieme,
pasakkaimynų,savoau
tomobiliuapgadinokitą
stovinčiąmašinąirpa
sišalinoišįvykiovietos,
pranešė„Delfi“.

grasino
seimui

J.Veselkai–
nemalonumai

Sau sio 13-osios by la – vis dar pa slap tis
Ke lių šimtų tomų apim ties va di na mo ji Sau sio 13-osios by la 
vi suo me nei bus pa sie kia ma dar ne grei tai. Nors kai ku rie 
1991 m. sąmoks li nin kai bu vo nu teis ti, did žio ji da lis – 
dar ne, todėl teis mas te be lai ko šią bylą ne baig ta.

Svar biau sia: � Sausio13osiosbylojeesantysdokumentaigalėtųat
sakyti,artikraiį1991m.perversmąplanuotaįtrauktiirkaikuriuos
nepriklausomybępaskelbusiosLietuvospolitiniusveikėjus.
 RičardoGrigo(BFL)nuotr.

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

Pa sislėpė 42 kal ti na mie ji
Šių metų sau sio vi du ry je re dak
ci ja kreipė si į Vil niaus apy gar dos 
teismą ir pra šė leis ti su si pa žin ti 
su Sau sio 13osios by la.

Prašyme pri min ta, kad „dau
giau kaip 300 tomų su da ran čią by
lą Ge ne ra linė pro ku ratū ra teis mui 
per davė 1996 m. bir že lio 19 d.,  
teis mas nuo sprendį pa skelbė 
1999 m. rugpjū čio 23–26 d., o 
ga lu ti nai by la iš nag rinė ta Ape
lia ci nia me teis me 2000 m“. Ta
čiau iš Vil niaus apy gar dos teis mo 
gau tas nei gia mas at sa ky mas. 

„Pra ne ša me, kad Sau sio 
13osios baud žia mo jo je by lo je 
nr. 12/99 kal ti na mi 49 as me
nys. Vil niaus apy gar dos teis mo 
nu tar ti mi 42 kal ti namųjų at žvil
giu by la bu vo išs kir ta ir grąžin ta 
tar dy mui pa pil dy ti, ka dan gi šių 
kal ti namųjų at žvil giu tar dy mas 
bu vo neuž baig tas ir by la į teismą 
bu vo per duo ta ne pagrįs tai“, –  
ra šo ma teis mo Baud žiamųjų bylų 
sky riaus pir mi nin ko Vik to ro Do
vi dai čio at sa ky me.

Ja me pa brėžia ma, kad „vi si kal ti
na mie ji pa si slėpė ki to se vals tybė se 
ir iki šiol jie neiš duo ti Lie tu vai“.

Per vers mas lie tu vių ran ko mis?
Re dak ci ja tikė jo si, su si pa ži nu si su 
Sau sio 13osios by la, be ki ta ko, jo
je ras ti at sa ky mus, ar tik rai pa grįsti 
įta ri mai, kad Mask va pla na vo į 
1991 m. per versmą įtrauk ti ir kai 
ku riuos ne prik lau so mybę pa skel
bu sios Lie tu vos po li ti nius veikė jus.

To kius įta ri mus pa skelbė eksp
rem je ras Ge di mi nas Vag no rius. 
Pa sak jo, tuo metė So vietų Sąjun
gos vald žia dar 1990 m. pa bai go je 
su kūrė planą, kaip per versmą Lie
tu vo je or ga ni zuo ti iš vi daus, pa
čių kai ku rių lie tu vių po li tikų, o ne 
emi sarų iš Mask vos, ran ko mis pa
keis ti tuo metę Lie tu vos vald žią.

Esą bu vo pa rink ti po li ti kai, ga
lėję tuo me tu pe rim ti va do vau
jan čius po stus Vy riau sybė je, 
Aukš čiau sio jo je Ta ry bo je – At

ku ria ma ja me Sei me. Anot eksp
rem je ro, bu vo nu ma ty tas ir kan
di da tas į Aukš čiau sio sios Ta ry bos 
pir mi nin ko po stą vie toj vals tybės 
va do vo pa rei gas tuo met ėju sio 
Vy tau to Lands ber gio.

„Tai bu vo Krem liaus puo selė
ja mas pro jek tas, kaip nu ša lin
ti V.Lands bergį ir pa keis ti ki tus 
aukš tus pa reigū nus, kad jie būtų 
pa ran kes ni Mask vai ir galėtų vyk
dy ti pro so vie tinę po li tiką“, – tei
gė G.Vag no rius.

„Pla nas bu vo su kur tas Mask
vo je, mes apie jį su ži no jo me 1990 
m. gruod žio 22 d., tai yra li kus 
vos ke lioms sa vaitėms iki Sau
sio 13osios įvy kių. Apie to kius 
Krem liaus pla nus mums pra nešė 
Ame ri kos kon su las Le ning ra de 
(da bar Sankt Pe ter bur gas – red. 
pa st.), jis, ma tyt, su Jung ti nių 
Vals tijų va do vybės ži nia tuo met 
ap si lankė Lie tu vo je ir ma ne bei 
dar ke lis Aukš čiau sio sios Ta ry
bos pre zi diu mo na rius as me niš
kai in for ma vo apie tokį planą“, – 
tvir ti no G.Vag no rius.

„Yra su bti lių ap lin ky bių“
Sau sio 13osios bylą tyręs pro ku
ro ras Kęstu tis Be tin gis, pa klaus tas 
apie ga limą lie tu vių po li tikų įtrau
kimą or ga ni zuo jant per versmą Lie
tu vo je, pri pa ži no, kad by lo je „yra 
tam tikrų su bti lių ap lin ky bių“.

Anot pro ku ro ro, dar 1990 m. pa
bai go je Mask vo je bu vo pa reng tas 
va di na mo jo pre zi den ti nio (tu ri mas 
gal vo je tuo me tis so vietų pre zi den
tas Mi chai las Gor ba čio vas – red. 
pa st.) val dy mo įve di mo pla nas.

K.Betingis tei gia mai at sakė į 
klau simą, ar Mask vo je pa reng ta
me per vers mo pla ne bu vo nu ma
ty ti as me nys, ku rie turė jo užim ti 

tam tik ras va do vau jan čias po zi
ci jas Lie tu vo je. Ta čiau pro ku ro ras 
griež tai at si sakė tuos kan di da tus 
įvar dy ti. „Jo kių per so na lijų tik rai 
ne minė siu“, – tvir ti no jis. K.Be
tin gis tik ap gai les ta vo, kad teis
mas, iš nag rinėjęs dau giau kaip 300 
tomų Sau sio 13osios bylą, neatk
reipė de ra mo dėme sio į tą dalį, ku
ri pro ku rorų pa va din ta „sąmoks lu, 
sie kiant užg rob ti Lie tu vos vald žią“.

For ma liai Sau sio 13osios by
la nėra baig ta ir todėl, kad Ru si ja ir 
Bal ta ru si ja at si sa ko iš duo ti Lie tu
vai ke lias de šim tis įta riamųjų. Šių 
metų pra džio je Lie tu vos Ge ne
ra linė pro ku ratū ra ga vo nei giamą 
at sa kymą iš bal ta ru sių pro ku rorų 
dėl pra šy mo iš duo ti bu vusį so vietų 
ge ne rolą Vla di mirą Us chop čiką ir 
bu vu sią ko mu nistų veikėją Sta nis
lavą Juo nienę, kal ti na mus pri si
dėjus prie Sau sio 13osios įvy kių.

Bai mi na si se na ties
Kitą met bus 20 metų nuo 1991ųjų 
tra giškų įvy kių. Da lis tei si ninkų 
bai mi na si, kad su kaks se na tis 
kal ti na mie siems Sau sio 13osios 
by lo je. Taip esą nu ma to ga lio
jan tis Baud žia ma sis ko dek sas.

Bet pa rei gas pa lie kan tis ge ne ra
li nis pro ku ro ras Al gi man tas Va lan
ti nas to ne pat vir ti no ir teigė, kad 
ne ži no, ar se na tis tik rai su kaks. Jis 
lei do su pras ti, kad by la galėtų bū
ti trak tuo ja ma ir ki taip, ne tai kant 
se na ties. Ta čiau tai esą galėtų nu
spręsti pro ku ro rai ir teisė jai.

Ki ta ver tus, tei si nin kai ir da lis 
po li tikų siū lo per kva li fi kuo ti pa
da rytą nu si kal timą, sie kiant iš
veng ti se na ties. Pa sak jų, Sau sio 
13osios įvy kiai ga li būti trak tuo
ja mi kaip ka ro nu si kal ti mai.

Jei gu vis dėlto ki tais me tais se
na tis su kaks, yra ti ki mybė, kad 
teis mas po to leis su si pa žin ti su 
by los med žia ga. Prie šin gu at ve ju 
tektų lauk ti, kol į tei siamųjų suolą 
sėstų vi si be išim ties kal ti na mie ji. 
Tik to kiu at ve ju by la taptų pa sie
kia ma vi suo me nei. Ži nant Ru si jos 
ir Bal ta ru si jos nei giamą nu si tei
kimą, var gu ar ga li ma tikė tis, kad 
tai įvyks grei tai. Galbūt nie ka da.

Tai bu vo Krem liaus 
puo selė ja mas pro
jek tas, kaip nu ša
lin ti V.Lands bergį  
ir pa keis ti ki tus 
aukš tus pa reigū nus.
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Po li ti nių ka ni ba lų 
rea ly bė

Lie tu vo je jau se niai 
nie kas ne ko vo ja už 
vals ty bę, vi si mur
do si ne si bai gian
čia me mū šy je už 
ku piū ras. Ki tų ver
ty bių ne bė ra ir ne
be ga li bū ti.

są ži nin gai elg tis. O juk bū tų ga li ma 
pa da ry ti taip – at ne šus au ką ar do
va ną, rei kė tų tik pa si ra šy ti. Ga li ma 
su da ry ti są ra šą au ko jan čių jų. Taip 
pat ga li me už ves ti ir lab da ros pra
šan čių jų są ra šą. Juk taip pa vyk tų 
su skai čiuo ti, kiek ir kam bu vo lab
da ros iš da ly ta. Konk re čiai pa tik ri
nus skai čius, bū tų aiš ku, ar vis kas 
pa sie kė ga lu ti nį tiks lą. Te gul re
gist ruo ja, juk jo kia sar ma ta pa var dę 
pa ra šy ti. La pai tu rė tų bū ti nu me
ruo ti ar ants pau duo ti. Ki taip mū
sų vi suo me nė je neį ma no ma – juk 
vis ką mes va gia me. Tas pa ts da ro si 
su te le vi zi jos ak ci jo mis. Tik Die vas 
te ži no, kur tie pi ni gė liai nu plau
kia. Čia tu rė tų taip pat bū ti tvar ka 
ir kont ro lė.

Skai ty to ja

Pa keis ki te kom pos te rių vie tą
No rė čiau pa siū ly ti vie ša ja me trans
por te pa keis ti kom pos te rių vie
tą. Da bar jie kiek vie na me au to bu
se pri tvir tin ti skir tin go se vie to se. 

Žmo nės, ne pa lai ky ki te iš kry pė lių!
Da ry ki te su ma ni mi ką tik no ri te, 
aiš kin ki te, kad aš ne tei si, bet man 
at ro do, jog tei sė sau gą lyg už vir
vu čių tam po pe do fi lai. Ši tie iš si gi
mė liai taip suį žū lė jo, kad nie ko ne
be bi jo, nes val do ne tik pro ku ro rus, 
ty rė jus, bet ir kai ku rias te le vi zi jas, 
di džiau sią ša lies kom jau nuo lių laik
raš tį, kur be jo kios gė dos pro pa guo
ja ma pe do fi li jos „tie sa“. Gė da ir ap
mau du, kad žmo nės už mer kia akis 
prieš tai, kas aki vaiz du, ir pa lai ko iš
kry pė lius!

Si mo na

Vi sur vien tik va gys
Dau gy bę me tų nie kaip ne sut var
ko mas lab da ros, au ko ji mo pro ce
sas. Tik ra ne tvar ka ir ga li my bė ne

Vie ni vai ruo to jai juos tvir ti na ar
čiau sa vęs, ki ti – to liau. Kol įli pęs 
su si gau dai, kur pa žy mė ti bi lie tė
lį, už nu ga ros su si da ro ei lė. Jau nam 
gal leng viau su sio rien tuo ti nei vy
res nio am žiaus ke lei viui. Bū tų ge
rai, kad at sa kin ga val džia pa si rū pin
tų, ir vi suo se au to bu suo se jie bū tų 
pri tvir tin ti vie no je vie to je. Bū tų pa
to giau ne tik ke lei viams, bet ir vai
ruo to jui.

Vy tau tas

Ga li no sį nu si bal no ti
Ei nant per se na mies tį, ypač per 
til tą, bū na la bai sli džios ply te lės. 
Tad ten ka vos ne ba le ri nos žings
niu ti pen ti, kad kar tais ne si vož
tum ant no sies. Ne jau ne ga li ma šių 
vie tų pa bars ty ti? Til tu ir Tur gaus 
gat ve ei nu kiek vie ną die ną, bet nė 
kar to ne te ko ma ty ti, kad ten bū tų 
pa bars ty ta.

Ing ri da

Pa ren gė Sand ra Lu ko šiū tė

L
ie tu vos ta ry ba, 1918 
me tų va sa rio 16-ąją 
pa si ra šiu si Nep rik-
lau so my bės ak tą, 

net ne sap na vo, į ką ga lop pa-
virs Lie tu va XX am žiaus pa bai-
go je ir XXI am žiaus pir ma ja me 
de šimt me ty je. To, kas įvy ko, jie 
tik rai bū tų nie ka da ne si ti kė ję.
Tai gi kuo ta po vals ty bė ir ką 
mes šian dien tu ri me? Rea li 
diag no zė bū tų ne gai les tin ga – 
ko rum puo tą „švo ge rių“ že mę, 
ku rio je tarps ta egoiz mas, so-
cia li nis ir mo ra li nis iš si gi mi-
mas, ma ni pu lia ci jos ir po li ti-
nis nu žmo gė ji mas. Kur vy rau-
ja nu ny kęs pa rei gos jaus mas, 
o in te re sai pa trio tiz mą už go-
žė taip, kad jau ir pa ti vals ty bė 
aky se slys ta iš ran kų.

Kon ser va to rių mi nist ras praė-
ju sią sa vai tę gar siai kar to jo: 
„Jei lems ne ver ty bės, o rin ka, 
tai mus tie siog nu pirks“.
Bai siau sia, kad lyg ir pro tin gas 
žmo gus ne ma to, jog tos vals-
ty bi nės ver ty bės jau se niai yra 
pa min tos, o mes esa me nu pirk-
ti. Dar ta da, kai „Wil liams“ šmėk-
la su tei kė ga li my bę aiš kiai su-
vok ti, kad tur to par ce lia vi mas 
ir už tai slap ta į ki še nę nu by rė-
ję ko mi si niai ta po svar bes ni už 
Nep rik lau so my bę idė ją – skaid-
rios vals ty bės, ku rios rea lų pa-
vi da lą ir au ten tiš ku mą api brė-
žia nuo lat puo se lė ja mos dva si-
nės ver ty bės.
Ga li ma opo nuo ti ir sa ky ti, kad 
po 1918-ųjų va sa rio 16 die nos at-
si ra du sio je Lie tu vo je iki Pir mo-
jo pa sau li nio ka ro taip pat bu vo 

vis ko – skan da lų, ma ni pu lia ci-
jų, egoiz mo. Taip, iš tie sų vis ko 
bu vo – ir pa što ženk lų skan da-
las, ir ban kų ar iž do išeik vo ji-
mų, ir ele men ta rių va gys čių.
Ta čiau tai, kas yra da bar, ne su-
sap nuo si ir bai siau sia me sap-
ne. Nes šian dien nu ny ko rea-
lios vals ty bės po žy miai: ne li ko 
nei da lies sie nų, ku rios paau ko-
tos dėl ES, nei tik rų par ti jų, nei 
tik ros val džios, nei rea laus, o ne 
pa si sko lin to biu dže to. Vis ką pa-
si glem žė kla nai ir ga lios cent rai. 
Par ti jos, anks čiau dek la ra vu sios 
po lin kį į kai rią sias ar de ši nią-
sias ver ty bes, da bar ta po vie nu 
su tapš no tu mui lo ga ba lu. Čia se-
niai pa da ly tos įta kos sfe ros, nu-
si spjau ta į par ti jas anks čiau at ri-
bo ju sias pa žiū ras. Šian dien yra 
sva res nių da ly kų: po stai, priė ji-
mas prie biu dže to ir ES pi ni gų. Į 
šį įta kos kong lo me ra tą pa tek ti 
nau ji po ten cia lūs tra nai jau ne-
be ga li, nes vis ką jau se niai pa-
da li jo kai rė ir de ši nė. Šio se am-
žiaus da ly bo se gob šu mas taip 
trium fa vo, kad cent ro ap skri tai 
ne be li ko. Jie su val gė vie ni ki tus. 
Kaip po li ti niai ka ni ba lai.
O at si sė du siems į po stus par-
ti niams bon zoms dik tuo ja ne 
są ži nė, ku rios Lie tu vos že mė-
la py je se niai ne bė ra, o in te re-
sų ir pi ni gų gru puo tės. Kaip tik 
jos tuos biu rok ra ti nius tra nus 
ir mai ti na pa ja mo mis iš jų pa-
čių nu si kal ti mų.
Lie tu vo je jau se niai nie kas ne-
ko vo ja už vals ty bę, vi si mur do-
si ne si bai gian čia me mū šy je už 
ku piū ras. Ki tų ver ty bių ne bė ra 
ir ne be ga li bū ti.
Gar sus są jū di nin kas ir tik ras ša-
lies pa trio tas klai pė die tis Dio-
ny zas Var ka lis jau ant rą de šimt-
me tį ap mau džiai kar to ja: ne to-
kią Lie tu vą mes kū rė me, ne to-
kios ti kė jo mės. Vi są gy ve ni mą 
do rai dir bęs žmo gus se niai su-
pra to, kad vals ty bė iš si gi mė. 
Kad ne be li ko be veik nie ko iš to, 
ką jau tė me so viet me čiu, kai Va-
sa rio 16-osios iš va ka rė se slap ta 
bu vo ka bi na mi taip gei džia mos 
lais vės ženk lai – tris pal vės.

Gvan ta na mo ka li niams – ne
Dai va Ja naus kai tė
d.janauskaite@kl.lt

J
ung ti nės Ame ri kos Vals ti jos nai ki na Ku bos 
Gvan ta na mo įlan kos ka ri nė je ba zė je vei
kian tį „ka ro su te ro ru“ ka lė ji mą. Lie tu va 
su lau kė JAV pra šy mo priim ti ke lis ar ba vie

ną liūd nai pa gar sė ju sio ka lė ji mo ka li nį. Mū sų ša
lies Pre zi den tė Da lia Gry baus kai tė pa reiš kė, kad 
Lie tu va ne priims as me nų iš šios ba zės. Tuo me
tu Lat vi ja lei do per kel ti Gvan ta na me ka lin tą as
me nį. Ar Lie tu vos spren di mas tei sin gas, nuo mo
nės įvai rios.

Vy tau tas Če pas, 
bu vęs Sei mo na rys, psi cho lo gas, Lie tu vos ir Klai pė dos mies to po li ti nis 

bei vi suo me nės vei kė jas:

– JAV įsta ty mas skel bia, kad tos ša lies te ri to ri jo je ne ga
li ma lai ky ti ka ro be lais vių. Pre zi den tas B.Oba ma pa ža
dė jo dar per nai už da ry ti Gvan ta na mo ka lė ji mą, bet į sa
vo ša lį šių ka li nių vež ti ne ga li. To dėl da bar ame ri kie čiai 
ieš ko kvai lių, kad ka li nius paim tų. Ma nau, mes tu rė tu
me ne priim ti jų nė vie no, kad ne bū tų pre ce den to. Taip 
mes ant sa vo bied nos gal vos dar vie ną bė dą už si trauk
tu me. Tu ri me pa lai ky ti drau giš kus san ty kius, teik ti hu
ma ni ta ri nę pa gal bą, bet ne si vel ti į ka rą. Kad neat si tik tų 
taip kaip Švei kui, kai du pe ša si, nu ken čia juos ski rian tis. 
Čia ly giai to kia pat si tua ci ja. Mes esa me vi du ti nė Eu ro
pos vals ty bė, bet ne pri va lo me vi so to mėš lo su srėb ti. 
Jie mat sa vo įsta ty mų ne kei čia. Te gu ame ri kie čiai pa
kei čia sa vo įsta ty mus ir per ke lia ka li nius į Flo ri dą. Ma
tai, jiems įsta ty mas – šven tas da ly kas. Rei kia mo ky tis iš 
švei ca rų, šve dų. Jiems sa vi pi lie čiai – šven tas da ly kas.

eg dū nas ra čius, 
po li to lo gas, is la mo ty ri nė to jas:

– Lie tu vos Pre zi den tė jau pa sa kė sa vo nuo mo nę – 
Gvan ta na mo ka li nių Lie tu va ne priims, nes tai bū tų di
des nė ir pa pil do ma Lie tu vai ri zi ka tarp tau ti nė je erd
vė je. Jei gu mū sų ša lis ne bū tų su si te pu si, leis da ma sa vo 
ša ly je įreng ti sve ti mos ša lies ka li nių ka lė ji mą, mes bū
tu me ga lė ję pa sielg ti taip, kaip pa siel gė lat viai. Da
bar eti kos su me ti mais ki taip elg tis ne ga li me. Tie siog 
dėl šven tos ra my bės. Tie žmo nės, ku riuos ame ri kie
čiai mė gi na „pa do va no ti“ ki toms ša lims, yra ne kal ti. 
Jiems ne bu vo pa reikš ti kal ti ni mai, jie ne bu vo pri pa žin ti 
kal tais. Tie žmo nės ne no ri grįž ti į tė vy nę ir ne ga li lik
ti Ku bo je. Jie nė ra pri pa žin ti nu si kal tė liais, to dėl ne tu ri 
kęs ti kan čių ir bū ti at stum tai siais. Vals ty bės, ku rios ga
lė tų jiems pa gel bė ti, tu rė tų bū ti so li da rios ne su ame
ri kie čiais, o su tais daug kan čių pa ty ru siais žmo nė mis. 
Lat vius rei kia svei kin ti su tei sin gu spren di mu leis ti sa
vo ša ly je ap si gy ven ti Gvan ta na mo ka li niui.

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

Kal ti na tur gaus pre kiau to jus
Aiš kaus kri te ri jaus, kaip at skir ti, 
ar par duo da ma mėsa ir jos pro
duk ci ja yra lie tu viš ka, ar at vež ta 
iš ki tur, nėra. Var to to jams lie ka 
pa si tikė ti eti ketė mis ir pre ky bi
ninkų skel bia ma in for ma ci ja.

Pre kių pa va di ni muo se daž
nai nu ro do ma, kad ga mi nys lie
tu viš kas, ta čiau pro duk to su de
da mo sios da lys ar ža lia vos ga li ir 
ne būti lie tu viš kos kilmės. Be to, 
jei kiaulės at vež tos iš ku rios nors 
ES ša lies, bet pa skers tos Lie tu vo
je, kiau lieną ga li ma žymė ti ženk
lu „pa ga min ta Lie tu vo je“. Ir vi sai 
ne svar bu, kur kiaulės bu vo au gin
tos. Tai gi pre ky bi nin kai, pirkė jus 
vi lio jan tys „lie tu viš ka pro duk
ci ja“, įsta tymų ne pa žeid žia, bet 
pik ti na vie tos kiau lių au gin to jus.

Lie tu vos kiau lių au gin tojų aso
cia ci jos di rek to rius Al gis Ba ra vy
kas ti ki no, kad tiek tur gaus pre
kiau to jai, tiek pre ky bos cent rai 
nau do ja si teisės aktų niuan sais 
rek la mos tiks lais.

Anot jo, ofi cia liai Lie tu vo je pa
ga mi na ma ir im por tuo ja ma apie 
28 kg kiau lie nos vie nam ša lies gy
ven to jui per me tus, be to, ne ma žai 

mėsos eks por tuo ja ma, o štai Sta
tis ti kos de par ta men to duo me nys 
skel bia, kad vie nas Lie tu vos gy
ven to jas per me tus su var to ja apie 
46 kg kiau lie nos. Kitų Eu ro pos ša
lių gy ven to jai per me tus vi du ti niš
kai su val go po 44 kg kiau lie nos.

„Aki vaiz du, kad be veik pu
sę su var to ja mos kiau lie nos gy
ven to jai įsi gy ja iš ne le ga lių pre
kiau tojų. Mėsa ne įtrau kia ma į 
ap skaitą, vals ty bei ne su mo ka mi 
mo kes čiai“, – įta ria A.Ba ra vy
kas ir kal ti nimų šešėlį pir miau sia 
me ta ant tur gaus pre kiau tojų.

Kiau lių au gin to jus pa lai ko ir 
Lie tu vos mėsos per dirbėjų aso
cia ci ja. Anot jos di rek to riaus 
Gin tau to Kniukš tos, tur ga vietė se 
pre kiau ja ma pro duk ci ja, ant ku
rios kilmės ša lis daž nai būna ne
nu ro do ma ar ba pa ra šo ma, kad tai 
lie tu viš ka pro duk ci ja.

Kiau lių au gin tojų skai čia vi mais, 
iš vi so Lie tu vo je per me tus par
duo da ma apie 50 tūkst. t ne le ga lios 
kiau lie nos. Dau giau sia pa žei dimų 
esą už fik suo ja ma tur ga vietė se.

Žlug do smul kiuo sius
Tur gaus pre kiau to jai su me ta
mais kal ti ni mais ne su tin ka. Lie
tu vos smul kiųjų vers li ninkų ir 
pre ky bi ninkų aso cia ci jos pir mi

ninkė Zi ta So ro kienė tei gia, kad 
kiau lių au gin to jai ir per dirbė
jai tie siog me luo ja. „Paaiš kin
ti vi sas tas ne sąmo nin gas kal bas 
ne sun ku – smul kiuo sius vers li
nin kus no ri ma išs tum ti iš rin kos, 
nes šalį pri spau dus kri zei žmo
nės pra dėjo dau giau pirk ti pas 
mus, – dien raš čiui sakė Z.So
ro kienė. – To kios griež tos kont
rolės, kaip tur gu je, da bar nėra nė 
vie no je par duo tuvė je. Nėra ga li
mybės su kčiau ti – vis kas įtrau
kia ma į ap skaitą ir kiek vieną die
ną tik ri na ma.“

Paš ne kovės ži nio mis, dau ge lis 
pre kiau tojų mėsą per ka iš tų pa
čių ūki ninkų kaip ir per dirbė jai. 
„Tuos, ku rie ve ža mėsą iš už sie
nio, ga li ma su skai čiuo ti ant pirš
tų. Mes ne tu ri me ko slėpti, pa tys 
nuei ki te į turgų ir pa ma ty si te – 
ženk li na ma yra vi sur. Ką sąskai to
je pa ra šo ga min to jas, tą eti ketė je 
nu ro do pre kiau to jas“, – pa si pik

ti nu si kalbė jo smul kiųjų vers li
ninkų ir pre ky bi ninkų at stovė.

Vals ty binės mais to ir ve te ri na
ri jos tar ny bos (VMVT) duo me nys 
pa tvir ti na Z.So ro kienės žod žius. 
Per nai tur ga vietė se už fik suo ti 42 
mėsos ir jos pro duktų ženk li ni mo 
pa žei di mai, o par duo tuvė se – net 
369. Tie sa, mais to prekė mis pre
kiau jan čių par duo tu vių ša ly je yra 
ge ro kai dau giau nei tur ga vie čių. 
Did žiuo siuo se pre ky bos cent ruo
se nu sta ty ta tik 40 pa žei dimų.

Pa sak VMVT at stovų, jei nu
sta to ma, kad ga min to jas ne ga
li pa teik ti pro duk to kilmės do ku
mentų, pro duk tas kon fis kuo ja mas. 
Ta čiau mak si ma li bau da už tokį 
pa žei dimą te sie kia 1 tūkst. litų.

Pre ky bi ninkų sąžinė ra mi
Nors mėsos sek to riu je ka sa mas 
ka ro kir vis, rea lybė ne si kei čia – 
kiau lių Lie tu vo je užau gi na ma ge
ro kai ma žiau, nei su val go ma. Kad 
pa klau sa vir ši ja pa si ūlą, pa tvir ti
no ir bend rovė „Ma xi ma LT“. Ji 
ne se niai pa skelbė, kad sa vo pre
ky bos cent ruo se pre kiaus tik lie
tu viš ka kiau lie na. Pre ky bos tink lo 
at stovė ry šiams su vi suo me ne Re
na ta Sau lytė už tik ri no, kad per
dirbė jai su mėsa pa tei kia ir do ku
men tus, įro dan čius jos kilmę.

„Mums kiau lieną pri sta to di 
d žiau sios ša lies mėsos per dir

bi mo įmonės: „Ute nos mėsa“, 
„Kre ke na vos ag ro fir ma“ ir kt. Jie 
pa tei kia ser ti fi ka tus, įro dan čius, 
kad kiaulės bu vo su pirk tos iš lie
tu vių ūkių“, – sakė R.Sau lytė.

Tie sa, ji pri pa ži no, kad per ak
ci jas ir iš par da vi mus pre kiau ja
ma ne tik lie tu viš ka mėsa. „Lie
tu vo je tie siog neu žau gi na ma tiek 
kiau lių, kad būtų pa ten kin tas vi
so pre ky bos tink lo po rei kis. Kai 
nu leid žia me tam tikrų ga mi
nių kai nas, jų pa klau sa pa didė ja 
maž daug dvi gu bai. Ak ci jas skel
bia me kiek vieną sa vaitę ir ma
ži na me tik rai ne vie no pro duk to 
kai nas, tad lie tu viš kos kiau lie nos 
to kiais at ve jais tie siog neuž ten
ka. Ta čiau mes aiš kiai nu ro do me, 
ko kios ša lies ga mi niai įtrauk ti į 
ak ciją“, – pa sa ko jo R.Sau lytė.

Įsta tymų lan dos
Jei lie tu viš kos kiau lie nos neuž
ten ka net vie nam pre ky bos tink
lui, per ša si iš va da, kad pre ky
bi nin kai ar ba per dirbė jai tik rai 
įsi ve ža mėsos iš už sie nio, o iš jos 
pa ga min tus pro duk tus tik pa va
di na lie tu viš kais.

Per dirbė jai ti ki na, kad švie žios 
mėsos kilmės ša lis vi sa da nu ro do
ma. „Jei mėsa at ve ža ma iš Da ni jos, 
eti ketė je ir pa ra šo me: kilmės ša lis –  
Da ni ja. Bet taip yra konk re čiuo
se 100 pro c. iš vie nos rūšies mė
sos pa ga min tuo se pro duk tuo se, o 
į deš ras, faršą ir įvai rius pus fab ri
ka čius de da ma įvai rios mėsos“, – 
dien raš čiui sakė „Bio ve los“ įmo
nių grupės ge ne ra li nis di rek to rius 
Vir gi ni jus Kan taus kas.

Jis taip pat at skleidė, kad „Bio
ve los“ grupė apie 20 pro c. vi sos 
per dir ba mos mėsos at si ve ža iš 
už sie nio. O iš ve ža apie 47 pro c. 
sa vo pro duk ci jos.

Lie tu viš ka mėsa – ir iš už sie nio
Pre ky bos cent rai ir tur ga vietės gi ria si 
par duo dan tys tik lie tu višką kiau lieną. 
Ta čiau Lie tu vo je užau gi namų kiau lių 
ne pa kaktų pa ten kin ti net vie no  
pre ky bos tink lo po rei kiui.

Vik to ri ja Sep til kienė (nuotr.), 
Vals ty binės mais to ir ve te ri na ri
jos tar ny bos Ve te ri na ri jos sa ni ta
ri jos ir mais to sky riaus vy riau sio
ji spe cia listė teigia, kad mėsos kil
mę ne visada būtina nurodyti.

– Ar įve žus gy vu lius iš už sie
nio ir pa sker dus juos Lie tu
vo je, sker die na ga li būti va
di na ma lie tu viš ka ir eti ketė je 
ne rei kia nu ro dy ti gy vu lio kil
mės ša lies?
– Pa gal teisės aktų rei ka la vi mus, at
ve žus iš ki tos ša lies gy vu lius ir juos 
pa sker dus Lie tu vo je, tik ženk li nant 
jau tieną rei ka lau ja ma nu ro dy ti gal
vijų gi mi mo ir au gi ni mo, pa sker
di mo ša lis. Ta čiau ga min to jui ne
draud žia ma nu ro dy ti, kur gyvū nas 
gimė ar bu vo au gin tas, pvz., kiau
lie nai – kur kiaulė gimė ir užau go.

– O vi si pus fab ri ka čiai, deš
ros, rūky ti ir ki ti ga mi niai, 
pa ga min ti Lie tu vo je, ne svar
bu, iš ko kios mėsos, au to ma
tiš kai tam pa lie tu viš kais?
– Kad var to to jas ne būtų klai di na
mas, ženk li nant švie žią mėsą pri
va lu nu ro dy ti mėsos kilmės, t. y. 

mėsos pa ga mi ni mo (gy vu lio pa
sker di mo), šalį, jei mėsa bu vo pa ga
min ta ki to je ES ar tre čio jo je ša ly je.

Pa gal Lie tu vos hi gie nos nor mos 
„Mais to pro duktų ženk li ni mas“ 
rei ka la vi mus iš sa mią in for ma ciją 
apie kilmės vietą rei kia nu ro dy ti tuo 
at ve ju, jei to kios in for ma ci jos ne pa
tei kus pirkė jas būtų klai di na mas dėl 
tik ro sios mais to pro duk to kilmės.

Ženk li nant švie žią mėsą, mėsos 
pus ga mi nius ir mėsos ga mi nius, 
pa ga min tus Lie tu vo je, nu ro do
mas konk re tus jų ga min to jas, jo 
ad re sas ir ki ti pri va lo mi ženk li
ni mo rek vi zi tai. Ženk li nant mė
sos ga minį ar pus ga minį nu ro do
ma jų su dėtis (su de damųjų da lių 

sąra šas), t. y. vi sos mėsos pus ga
mi nio ar mėsos ga mi nio su de da
mo sios da lys. Į su de damųjų da lių 
sąrašą įtrau kia mos vi sos nau
do tos ga my bo je mais to pro duk
to su de da mo sios da lys mažė jan
čia pa gal kiekį tvar ka.

Ža liavų, iš ku rių pa ga min tas 
mėsos pus ga mi nis ar ga mi nys, 
kilmės ša lies nu ro dy ti ne rei kia. 
Pvz., mėsos ga mi nio, į ku rio su dėtį 
įei na kiau lie na, kiaulės pa sker di
mo ša lies nu ro dy ti ne būti na. Tai
gi teisės ak tai ne rei ka lau ja (bet ir 
ne draud žia) nu ro dy ti per dirb tos 
(vir tos, rūky tos ir pan.) mėsos ža
lia vos kilmės ša lies, pvz., iš ko kios 
kilmės kiau lie nos bu vo pa ga min
tas šal tai rūky tas kum pis.

– ES ins ti tu ci jo se pa sta ruo ju 
me tu bu vo svars to ma, ar ne
reikėtų žymė ti ir ža liavų kil
mės. Ar jau pa siek ta konk re
čių su si ta rimų?
– ES Ta ry bos pa si ūly mas dėl Eu
ro pos Par la men to ir Ta ry bos reg
la men to dėl in for ma ci jos apie 
maistą tei ki mo var to to jams dėl 
mais to pro duktų kilmės dar ne
pat vir tin tas.

Kilmę atsekti nelengva

Tuos, ku rie ve ža  
mėsą iš už sie nio,  
ga li ma su skai čiuo ti 
ant pirštų.

Zi ta So ro kienė:

Konf lik tas: �� kiau�lių�au�gin�to�jai�ir�mėsos�per�dirbė�jai�ti�ki�na,�kad�dau�giau�sia�pa�žei�dimų�būna�tur�ga�vietė�se,�
ta�čiau�sta�tis�ti�ka�ro�do�ką�ki�ta.� � Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

€ Valiutų kursai
Pirmadienis20100215
Valiuta kiekis santykis Valiuta kiekis santykis
australijosdoleris auD 1 2,2283 kinijosjuanių Cny 10 3,6708
Baltarusijosrublių ByR 10000 8,6504 latvijoslatas lVl 1 4,8685
Čekijoskronų CZk 10 1,3257 lenkijoszlotų Pln 10 8,5321
Danijoskronų Dkk 10 4,6384 norvegijoskronų nOk 10 4,2530
DBsvarassterlingų GBP 1 3,9133 Rusijosrublių RuB 100 8,3226
estijoskronų eek 10 2,2067 Švedijoskronų sek 10 3,4484
euras euR 1 3,4528 Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3544
Japonijosjenų JPy 100 2,7872 turkijoslira tRy 1 1,6568
JaVdoleris usD 1 2,5078 ukrainosgrivinų uaH 10 3,1084
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sportas

Olimpiadą  
pri tem dė ge du las

Li kus ke lioms va lan doms iki 
olim pia dos ati da ry mo, per tre ni
ruo tę sun kiai su si ža lo jo ir, neat
ga vęs są mo nės, li go ni nė je mi rė 
Gru zi jos ro gu čių lenk ty nių meist
ras No da ras Ku ma ri taš vi lis.

21erių spor ti nin kas, Vist le
rio tra so je lė kęs maž daug 140 
km/val. grei čiu, pa sku ti nia me 
po sū ky je ne su val dė ro gu čių ir 
tren kė si į gelž be to ni nius ap sau
gų ap tva rus.

Tarp tau ti nė ro gu čių spor
to fe de ra ci ja (FIL) pa reiš kė, 
kad tra ge di ja įvy ko dėl pa ties 
olim pie čio neat sar gu mo, ta
čiau ki tų ša lių spor ti nin kai pa

reiš kė pre ten zi jų žai dy nių or
ga ni za to riams. „Ma nau, kad jie 
per si sten gė. Tra sa aki vaiz džiai 
pa vo jin ga. Jau čia mės lyg ma ne
ke nai, ku riuos traiš ko per at spa
ru mo tes tus“, – tei gė Aust ra li jos 
ro gu čių rink ti nės na rė Han nah 
Camp bellPeg. Prie už de gant 
olim pi nę ug nį sta dio no au ku re, 
žu vęs Gru zi jos spor ti nin kas bu
vo pa gerb tas ty los mi nu te.

Per ati da ry mo ce re mo ni
jos ei se ną Lie tu vos de le ga ci ja į 
„BC Pla ce“ are ną įžen gė 50oji. 
Mū sų ša lies vė lia vą ne šė sli di
nin kė Iri na Te rent je va. Iš kil
mių kul mi na ci ją su jau kė tech

ni nis ge di mas: su ge dus vie nai 
iš ke tu rių konst ruk ci jų, tu rė ju
sių su for muo ti lau žą pri me nan
tį olim pi nį au ku rą, ug nį įžie
bė le gen di nis le do ri tu li nin kas 
Way ne‘as Gretz ky‘s, sli di nin
kė Nan cy Gree ne ir krep ši nin
kas Ste ve‘as Nas has, o čiuo ži kė 
Cat rio ne Le May Doan sa vo fa
ke lu mo ja vo žiū ro vams.

W.Gretz ky‘s, už bai gęs olim
pi nės ug nies es ta fe tę, ce re mo
ni jos iš va ka rė se mu šė si į krū ti
nę tvir tin da mas, kad ne da ly vaus 
žai dy nių ati da ry me, o pa si bai gus 
iš kil mėms pri pa ži no, kad vis ką 
ži no jo nuo spa lio 2 d., ta čiau bu
vo da vęs žo dį nie kam nie ko ne
pa sa ko ti. „Jei bent vie nas iš mū
sų bū tu me pra si ta rę, mus bū tų 
pa kei tę ki tais ug nies ne šė jais“, 
– paaiš ki no le do ri tu li nin kas.

Pir muo ju XXI žie mos olim pi nių 
žai dy nių čem pio nu ta po 28erių  
šuo li nin kas nuo tramp li no švei
ca ras Si mo nas Am man nas.

Per var žy bas nuo vi du ti nio 
tramp li no nu skrie jęs 135,5 ir 108 
m, S.Am man nas su rin ko 276,5 
ba lo ir po aš tuo ne rių me tų per
trau kos iš ko vo jo sa vo tre čią jį 
olim pi nį auk so me da lį. Pir muo
sius du aukš čiau sius ap do va no
ji mus Švei ca ri jos at le tas pel nė 
2002 m. Solt Leik Si ty je.

Per pir mą ją olim pia dos die ną 
4 me da liais sa vo są skai tą ati da
rė JAV spor ti nin kai. Auk są pel nė 
Han nah Kear ney, lai mė ju si mo
te rų gūb ri nio sli di nė ji mo var žy
bas, bron zą – ki ta šio je rung ty je 
da ly va vu si ame ri kie tė Shan non 
Bahr ke. Ant rą ją ir tre čią ją vie tas 
vy rų grei to jo čiuo ži mo trum puo
ju ta ku 1500 m fi na le užė mė JAV 
at sto vai An to nas Apo lo Oh no ir 
Joh nas Cels kis.

„Klaipėdos“ inf.

Ro mas Po de rys
r.poderys@diena.lt

Lie tu vos biat lo ni nin kė Dia na Ra
si mo vi čiū tė Van ku ve rio žie mos 
olim pi nė se žai dy nė se pa si ro dė 
sėk min giau nei kai ku rios la biau 
ti tu luo tos var žo vės.

Mo te rų 7,5 km sprin to var žy bo
se D.Ra si mo vi čiū tė užė mė 25ąją 
vie tą. My ko lo Ro me rio uni ver si
te to ma gist ran tė, du kart su kly
du si šau dyk lo je, 1 min. 15,6 sek. 
at si li ko nuo čem pio ne ta pu sios 
Slo va ki jai at sto vau jan čios 25erių 
ru sės Anas ta si jos Kuz mi nos, ku
riai už vie ną ne taik lų šū vį taip pat 
te ko su kti bau dos ra tą.

„Jei bū čiau pa tai kiu si vis ką, 
ga lė jau pa tek ti į de šim tu ką. Toks 
bu vo ir pla nas – šau dy ti be klai
dų“, – po var žy bų sa kė D.Ra si
mo vi čiū tė ir prisi pa ži no, kad ti
kė jo si aukš tes nės vie tos.

Prieš ket ve rius me tus Tu ri no 
olim pia do je lie tu vė šio je rung ty
je užė mė 18ąją vie tą. D.Ra si mo
vi čiū tės as me ni nis re kor das – 11
oji vie ta, iš ko vo ta per nai pa sau lio 
čem pio na te.

Vos 1,5 sek. nu ga lė to jai pra lai
mė ju si vo kie tė Mag de le na Neu
ner iš ko vo jo si dab rą, o bron zos 
me da lis įteik tas be klai dų šau

džiu siai pran cū zei Ma rie Do rin, 
ku ri nuo Slo va ki jos at sto vės at
si li ko 10,9 sek.

D.Ra si mo vi čiū tė ap len kė ti tu
luo tas Vo kie ti jos spor ti nin kes – 
2009 m. pa sau lio vi ce čem pio nę 
Si mo nę Haus wald (26oji vie
ta), 2002 m. olim pi nę čem pio
nę ir 2006 m. Tu ri no žai dy nių ir 
pa sau lio vi ce čem pio nę And reą 
Hen kel (27oji vie ta) bei 2002 m. 
ir 2006 m. olim pi nę bei 2009 m. 
pa sau lio čem pio nę Ka ti Wil helm 
(30oji vie ta).

Lie tu vos olim pie tei už nu ga ros 
li ko ir Lat vi jos, kur Dia na tre ni
ruo ja si, biat lo ni nin kės – Ger da 
Krū mi nia (48oji vie ta), Ma da ra 
Li du ma (57), Li ga Gla ze rė (69), 
Ža na Juš ka nė (79).

Biat lo ni nin kės ko vo jo per mai
nin go mis są ly go mis – snie gą kei
tė šlapd ri ba, ne tgi lie tus. „Li jo 
vi soms vie no dai. Da bar orai ne bai
sūs, ma no in ven to rius, sli dės ge
ros“, – tvir ti no D.Ra si mo vi čiū tė.

7,5 km sprin to var žy bo se star
ta vo 88 spor ti nin kės. Pir mą sias 
60 vie tų užė mu sios biat lo ni nin
kės, tarp jų ir lie tu vė, iš ko vo jo 
tei sę var žy tis 10 km per se kio ji
mo lenk ty nė se. Jos vyks va sa rio 
16ąją. Šio je rung ty je bus ke tu
rios ug nies li ni jos – po dvi gu
lint ir sto vint.

Lie tu va: �� per�ati�da�ry�mo�ei�se�ną�mū�sų�ša�lies�vė�lia�vą�ne�šė�sli�di�nin�kė�I.Te�rent�je�va.

Tra ge di ja: �� gru�zi�nas�N.Ku�ma�ri�taš�vi�lis�ne�su�val�dė�140�km/val.� lė�ku
sių�ro�gu�čių.� � „Reuters“�ir�AFP�nuotr.

Tiks las: �� D.Ra�si�mo�vi�čiū�tė�10�km�per�se�kio�ji�mo�lenk�ty�nė�se�ti�ki�si�pa
tek�ti�į�pir�mą�jį�dvi�de�šim�tu�ką.� � „Reu�ters“�nuo�tr.

Re zul ta tai

 1. A.Kuz mi na Slo va ki ja 19 min. 55,6 sek.
 2. M.Neu ner Vo kie ti ja 19 min. 57,1 sek.
 3. M.Do rin Pran cū zi ja 20 min. 06,5 sek.
 25. D.Ra si mo vi čiū tė Lie tu va 21 min. 11,2 sek.

Lie tu vė ap len kė 
tituluotas varžoves

Ka na dos mies te Van ku ve ry je pra si dė ju
sios XXI žie mos olim pi nės žai dy nės jau 
pa rei ka la vo au kų ir pa skel bė pir muo
sius spor to var žy bų did vy rius.

PIRMADIENIS, VASARIO 15, 2010
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Narpliojo painias situacijas
Sausis Klaipėdos valstybinio jū-
rų uosto direkcijai buvo diskusi-
jų laikotarpis, kalbant apie rangos 
sutarčių nutraukimą arba pratęsi-
mą su tomis bendrovėmis, kurios 
nedirba arba nėra pajėgios dirbti.

„Atsinaujino dialogas su „Klai-
pėdos hidrotechnikos“ savininku 

ponu Jurgučiu, kuris porą mėne-
sių buvo nutrūkęs. Jis jau atvyks-
ta į susitikimus su manimi. Vie-
nur griežčiau, kitur švelniau jau 
galime problemas spręsti ir iš-
spręsime“, – dėstė Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto generali-
nis direktorius Eugenijus Gen-
tvilas.

Įtampa tarp Uosto direkcijos 
vadovo ir Pranciškaus Jurgučio 
buvo atsiradusi, kai E.Gentvilas 

Uosto statybos stringa

Šalta žiema stabdė kai kurias 
uosto statybas. Žemsiurbės iš uosto 
akvatorijos negalėjo siurbti nešmenų, 
su pertrūkiais iš laivybos kanalo buvo 
renkami akmenys.

iškėlė į viešumą 200 tūkst. litų 
kyšio siūlymo istoriją.

Nepalankiai „Klaipėdos hidro-
technika“ buvo minima ir buvusio 
Uosto direkcijos infrastruktūros 
direktoriaus Algirdo Kamaraus-
ko atleidimo istorijoje.

Šis, E.Gentvilo nuomone, tar-
navęs „Klaipėdos hidrotechni-
kos“ interesams. Vėliau teisme 
pasirašius taikos sutartį, tokie 
teiginiai lyg ir neteko prasmės.

„Juridinė situacija dėl ran-
gos sutarčių nėra aiški. Esame 
įklampinti į praėjusio laikotar-
pio susitarimus ir jų papildymus. 
Kiekvienu atveju tenka sukti gal-
vą, kaip išnarplioti painias situa-
cijas“, – aiškino E.Gentvilas.

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to direkcija nutraukė sutartis su 
„Klaipėdos hidrotechnika“ dėl 
sąnašų valymo prie krantinių bei 
uosto akvatorijoje. To prašė pati 
„Klaipėdos hidrotechnika“.

Taip pat Uosto direkcija pla-
navo nutraukti sutartį ir dėl uos-
to gilinimo. Pagal ją kaip garantas 
yra sulaikyta 3,9 mln. litų suma.

„Fiksuosime, kad darbai ne-
baigti. Sulaikyta suma rangovui 
nebus mokama. Suradome mo-
delį – jei po papildomų darbų 
liks pinigų, juos rangovui grąžin-
sime“, – aiškino E.Gentvilas.

„Klaipėdos hidrotechnika“ ne-
norėtų, kad ši sutartis būtų nu-
traukta.

Vasario 4 d. kartu su Olandijos 
ir Rusijos žemsiurbių kompanijų 
atstovais pas E.Gentvilą lankėsi 
P.Jurgutis. Bandyta įrodyti, kad 
bendrovė gali atlikti darbus.

„Klaipėdos hidrotechnika“ 
uosto dugno valymo sutarčių ne-
vykdo nuo praėjusių metų lapkri-
čio 11 dienos. Įsipareigojimus at-
naujinti darbus ji buvo prisiėmusi 
iki gruodžio 7, vėliau iki gruodžio 
30 dienos. Todėl vasario 4 dieną 

nebemačiau reikalo kalbėtis. Tai 
reikštų dar kartą suteikti viltį, kad 
vėl mus apgautų ir nedirbtų“, – 
dėstė E.Gentvilas.

Smogė ir šalčiai
Sausį sąnašų uoste nesiurbė ne tik 
„Klaipėdos hidrotechnika“, bet ir 
bendrovė „Tramera“ bei Vokieti-
jos kompanija „Josef Mobius Bau-
Aktiengesellshaft“.

„Darbus sustabdė šaltas oras. 
Prie krantinių „Tramera“ negalėjo 
valyti, nes buvo ledų. „Josef Mo-
bius Bau-Aktiengesellshaft“ lai-
vybos kanalo nevalė, nes dėl šal-
čių negalėjo išpilti iš žemsiurbės 
triumo sąnašų“, – aiškino Klai-
pėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekcijos infrastruktūros ir plėtros 
direktorius Vidas Karolis.

Jis pastebėjo, kad valyti laivy-
bos kanalą reikia ne žiemą, kaip 
daroma šiemet, o 
vasarą.

Objektas:  � šaltis nesutrukdė statyti Smiltynės perkėlos keltų švartavimo pirso prie šiaurinio rago.   Vidmanto Matučio nuotr.
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Vieneriems metams atidėta nau-
ja uosto žemės nuomos mokesčio 
apskaičiavimo tvarka tapo dova-
na uosto kompanijoms. Joms ne-
reikės mokėti Uosto direkcijai pa-
pildomų dviejų milijonų litų.

„Tai nėra gerai. Planavome iš uos-
to žemės nuomos mokesčio gau-
ti 22 milijonus litų, dabar liks 20 
milijonų. Žemės nuoma nesudaro 
mūsų pagrindinių pajamų. Neno-
rime skriausti uosto krovos kom-
panijų. Jos sutaupys du milijonus 
litų. Svarbu, kad tas sumas raci-
onaliai panaudotų“, – dėstė Klai-
pėdos valstybinio jūrų uosto ge-
neralinis direktorius Eugenijus 
Gentvilas.

Šių metų pradžia pagal surink-
tus pinigus Klaipėdos uostui nė-

ra palanki. Per sausį gauta 9 mln. 
950 tūkst. litų rinkliavų.

Tai 3 tūkst. litų mažiau nei per-
nai, nors krova šiemet – geresnė.

Šį faktą lėmė ne tik žemės nuo-
mos mokestis, bet ir pasikeitusi 
krovinių struktūra. Šiemet mažiau 
krauta naftos produktų, kurie duo-
davo didesnes rinkliavų pajamas.

Naujos žemės nuomos mokes-
čio apskaičiavimo tvarkos įvedi-
mą atidėjo susisiekimo ministras 
Eligijus Masiulis.

Tai padaryta Lietuvos jūrų kro-
vos kompanijų asociacijos prezi-
dento Aloyzo Kuzmarskio pra-
šymu. Pastarasis teigė, kad yra 
papildomų dalykų, dėl kurių dar 
verta derėtis.

„Viskas su krovos kompani-
jų asociacija buvo suderinta, iš-
skyrus dėl investicijų koeficien-
to. Sakiau ministrui, kad dėl to 

nekelkime problemų. Nepaisant 
to, vis tiek viskas subliūško. Pu-
sę metų derėjomės ir nesuderėjo-
me“, – prisiminė E.Gentvilas.

Prieš kurį laiką E.Gentvilas tei-
gė, jog nėra gerai, kai vienos gru-
pės rankose yra susikoncentra-
vusi didelė dalis uosto veiklos. 
Tai kartais netgi diktuoja sąlygas 
ir uosto madas.

„Nebūtinai turime sutikti su 
Krovos kompanijų asociacijos po-
zicija. Bet pradedi kartais galvoti, 
ar joje nėra per didelė vienos gru-
pės įtaka“, – pernai vos pradėjęs 
vadovauti Uosto direkcijai svars-
tė E. Gentvilas.

Vis labiau įsigali nuomonė, kad 
ambicingai veiklos ėmęsi uos-
to vadovas, taip pat susisiekimo 
ministras jau švelnina pozicijas, 
o neretai ir pasiduoda įtakingoms 
uosto verslininkų jėgoms.

Uosto statybos stringa

Susisiekimo ministro dovana uostininkams
Vidmantas Matutis

Situacija: �� dėl�uosto�žemės�nuomos�smulkmenų�kompromisų�kol�
kas�nebuvo�surasta.

Išanalizavome, kad 
15–20 proc. plėtros 
projektų stringa dėl 
Uosto direkcijos kal-
tės, 80 proc. – dėl ki-
tų institucijų.

Eugenijus Gentvilas:

Tačiau vasarą darb ai 
nevyko, nes pati Uos-
to direkcija nesugebė-

davo rangovams laiku pateikti už-
duočių. Uosto direkcijos atstovai 
dėl vilkinimo kaltino jau minėtąją 
„Klaipėdos hidrotechniką“.

Tik po naujų konkursų, ku-
riuos laimėjo „Tramera“ bei „Jo-
sef Mobius Bau-Aktiengesells-
haft“, darbai pajudėjo.

Pradėjusi uosto kanalą valy-
ti pernai nuo spalio 31 d. „Josef 
Mobius Bau-Aktiengesellshaft“ 
išsiurbė 104 tūkst. kubinių me-
trų grunto. Ji už 8,2 mln. litų iš 
viso turi išsiurbti 303 tūkst. ku-
binių metrų.

Kiek anksčiau E.Gentvilas tei-
gė, kad uoste yra susikaupę apie 
pusę milijono kubinių metrų są-
našų.

Uosto gilinimas ir valymas yra 
nesibaigiantis procesas. Jau ren-
giamas uosto laivybos kanalo to-
bulinimo projektas, kurį planuo-
jama pradėti vykdyti maždaug po 
trijų mėnesių.

Uosto gilinimai visuomet bu-
vo ta veikla, kuri kėlė daugiausia 
įtarimų dėl galimo pinigų plovi-
mo.

Pagal 2009–2013 metų uosto 
investicinę programą įvairiems 
gilinimams yra numatyta 93 mln. 
litų.

Be gilinimo ar sąnašų siurbi-
mo, uoste vyksta ir kiti statybos 
darbai. Dėl šalčių vangiai vyko 
akmenų kėlimas iš išorinio uos-
to laivybos kanalo.

V.Karolis pastebėjo, kad darbai 
per šalčius nesustojo tik prie 26, 
135 ir 136 krantinių. Čia juos at-
lieka ta pati Uosto direkcijos va-
dovo linksniuojama „Klaipėdos 
hidrotechnika“.

Iš viso įvairias rangos sutartis 
šiais metais uoste vykdo 11 ben-
drovių.

Kai kuriuose objektuose, kaip 
įgriuvusios Danės krantinės, 66 
ir 67 krantinių statybų darbai vė-
luoja.

Nuo 2008 m. rugsėjo tebėra 
įšaldytos 90–96 krantinių sta-
tybos. 

Dėl ekonominių sunkumų, su 
kuriais susiduria uosto statybos 
bendrovė „Lokys“, vangiai vyk-
doma 144 krantinės statyba.

Kalti derintojai, projektuotojai
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos infrastruktūros ir plė-
tros direktorius Vidas Karolis ma-
no, kad šiemet nuo sausio Uosto 
direkcijoje įvedus naują valdymo 
struktūrą pasirengimo uosto sta-
tyboms darbai paspartėjo.

„Kai mes įjungiame aukštesnę 
pavarą, atsisuka kita lazdos pu-
sė – projektuotojai, projektų de-
rintojai iš savivaldybės ir apskri-
ties administracijos atsilieka nuo 
mūsų tempų ir stabdo. Būtų ge-
rai, kad jie neužlaikytų doku-
mentų. Tai leistų mums greičiau 
pasirengti viešųjų pirkimų pro-
cedūroms. Norime pavasarį pra-
dėti kuo daugiau darbų“, – tiki-
no V.Karolis.

„Sausį surengėme du posėdžius 
dėl investicinių programų vyk-
dymo. Išanalizavome, kad 15–20 
proc. plėtros projektų stringa dėl 
Uosto direkcijos kaltės, 80 proc. 

Poveikis: �� per�šalčius�akmenys�iš�uosto�laivybos�kanalo�buvo�keliami�su�pertrūkiais.�� �Vidmanto�Matučio�nuotr.

– dėl kitų institucijų“, – tikino 
E.Gentvilas.

Direkcija įvairiems uosto plė-
tros projektams šiemet planuoja 
panaudoti rekordinę 203 mln. li-
tų sumą.

Gali atsitikti ir taip, kad ambi-
cingi planai nebus įgyvendinti. 
Pernai iš investicijoms planuo-
tų 120 mln. litų buvo panaudoti 
tik 69 mln. Vasario 18 dieną bus 
atplėšiami Klaipėdos keleivių ir 

krovinių terminalo krantinių bei 
pirso statybos konkurso vokai.

Pagal investicinę programą vien 
jam buvo planuota 172 mln. litų, 
bet statybų darbai išdėlioti tre-
jiems metams.
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Uosto direkcijoje subur-
ta grupė specialistų, ku-
rie analizuos, kaip šiai ins-
titucijai valstybinės įmo-
nės statusą pakeisti į akci-
nės bendrovės. Bus svars-
toma, kaip į tokios bendro-
vės valdymą įtraukti savi-
valdybės, krovos kompani-
jų atstovus.

Teisinis 
sTaTusas

Laivuose su įgulos nariais 
iš Lietuvos užfiksuotos dvi 
avarinės situacijos. Išplau-
kusio iš La Manšo laivo „Ei-
der“ mašinų skyriuje kilo 
gaisras, kurį pavyko užge-
sinti. Juodojoje jūroje su-
gedo tanklaivis „Norient 
Star“. Jis buvo nutemptas 
buksyru.

Aplinkosaugininkai suda-
rė šalies vandens telkinių, 
kuriuose žiemą gali pra-
dėti dusti žuvys, sąrašą. 
Į jį įtraukti ir Šilutės rajo-
no polderių kanalai. Juose 
deguonies kiekis jau yra 
sumažėjęs iki kritinės ri-
bos. Žuvų dusimo atvejų 
dar neužfiksuota.

avarinės 
siTuacijos

sumažėjo 
deguonies

pirmADiENiS, vASArio 15, 2010

Kol kas nėra labai aišku, kokią 
praktinę naudą turėjo susisieki-
mo ministro Eligijaus Masiulio 
ir uosto generalinio direktoriaus 
Eugenijaus Gentvilo dalyvavimas 
prieš dvi savaites Kazachstane vy-
kusiame privačiame renginyje.

Diskutavo apie krovinius
Sausio 29 d. Almatoje (Ka-
zachstane) vyko konferencijo-
je „Logistikos vaidmuo kelyje 
Azija–Europa“. Susisiekimo mi-
nisterijos spaudos tarnyba prane-
šė, kad ministras vyksta būtent į 
tą konferenciją. Vėliau išplatinta-
me spaudos pranešime apie kon-
ferenciją jau nieko neužsiminta.

Lietuvos ministras tik susitiko 
su Kazachstano transporto vice-

ministru ir diskutavo apie Kazach-
stano krovinių gabenimą per Lie-
tuvą. Po apsilankymo Kazachstane 
E.Masiulis pasiūlė šių metų antro-
je pusėje surengti Kazachstano, Lie-
tuvos, Baltarusijos, Rusijos ir Kini-
jos transporto ministrų susitikimą.

Jame siūloma pasirašyti dekla-
raciją dėl siekio užtikrinti saugias 
ir konkurencingas krovinių veži-
mo sąlygas tarp Azijos ir Europos. 
Tuo pat metu pranešta, kad kon-
krečius Lietuvos ir Kazachsta-
no bendradarbiavimo klausimus 
spręs dvišalė Transporto darbo 
grupė, kurios artimiausią posėdį 
numatoma surengti Vilniuje šių 
metų antrą ketvirtį.

Rygoje – pigiau
Praėjusieji metai byloja, kad Ka-
zachstano kompanijoms Lietu-
va nėra įdomi. Per 2009 metus jų 
eksportas per Lietuvą krito apie 
80 proc. ir liko beveik nulinis. Iš 
Klaipėdos uosto dingo vienas pa-
grindinių kazachų krovinių – fe-
rolydiniai.

Klaipėdos jūrų krovinių kom-
panijos (KLASCO) l.e.generalinio 
direktoriaus pareigas Juozas Be-
netis teigė, kad gabenti ferolydi-
nius per Rygos uostą kazachams 
tapo 10 JAV dolerių už toną pi-
giau nei Klaipėdoje. Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto generali-

nis direktorius Eugenijus Gen-
tvilas taip pat per daug neatvira-
vo, ko pasiekė Kazachstane.

„Po tos konferencijos pasaulis 
neapsivertė ir nieko neatsitiko. 
Ambasadoriaus Vytauto Naudu-
žo pranešimas kazachams sukė-
lė seilėtekį. Jis akcentavo, kad iki 
Lietuvos įstojimo į Europos Są-
jungą ir Šengeno zoną prie sienų 
buvo didžiulės eilės. Dabar eilių 
tarp ES ir NVS šalių nėra. „Vikin-
gas“ sieną tarp Lietuvos ir Balta-
rusijos kerta per pusvalandį. Mes 
galime kazachams atvežti krovi-
nius. Eksperimentinis traukinys 
iš Klaipėdos į Almatą nudundė-
jo per septynias paras. Bet bu-
vo taip, kad skambino genero-
lai ir liepė praleisti. Ateityje taip 
nebus. Kai vadovaus seržantai, 
bus optimalu, kad traukinys nu-
dundės per 10 parų“, – aiškino 
E.Gentvilas.

Jis manąs, kad per Klaipėdos 
uostą būtų gabenama dalis Ka-
zachstano konteinerinių krovi-
nių. Tačiau dalis būtų ir iš vaka-
rinių Kinijos regionų – Sindziano 
Uiguro autonominio krašto, kuris 
yra šalia Kazachstano.

Iš tų regionų neapsimoka ga-
benti krovinių į rytinėje pakran-
tėje esančius uostus, o po to lai-
vais plukdyti į Baltijos jūrą.

Kinijoje įgyvendinama vakari-
nių žemių įsisavinimo programa, 
todėl investuojamos didelės lėšos 
ir arčiau sienos su Kazachstanu 
perkeliama gamyba.

Sunkiai įgyvendinama idėja
Tam, kad būtų galima pateikti to-
kius visuotinai žinomus faktus ti-
kriausiai nebūtina buvo skristi į 
Kazachstaną. Juo labiau kad Klai-
pėdoje yra abejojančių, jog Kini-
jos kroviniai galėtų užplūsti Klai-
pėdos uostą.

„Žvelgiu iš praktinės pusės. 
Idėja dėl Kinijos krovinių gabe-
nimo per Klaipėdos uostą yra 
sunkiai įgyvendinama. Iš Kini-
jos kroviniai keliauja, bet ap-
lenkdami Klaipėdą. Dalis krovi-
nių per Baltarusiją juda tiesiai į 
Vokietiją. Dalis keliauja į Rygos 
uostą, nes iki jo yra arčiau ir pa-
togiau nei į Klaipėdą. Kai geležin-
keliais yra kelis kartus brangiau 
gabenti krovinius nei laivais, vi-
si renkasi trumpesnius brangius 
maršrutus“, – svarstė Klaipėdos 
konteinerių terminalo bendrovės 
vadovas Vaidas Šileika.

Vidmantas Matutis

Pirmasis krauti NATO krovinius, 
skirtus Afganistanui, pradėjo Ry-
gos uostas.

Pernai sausį čia gabenta bando-
moji JAV 100 konteinerių partija. 
Žadėta, kad per savaitę bus gabe-
nama net iki 700 konteinerių.

Neoficialiais duomenimis, per-
nai per Rygos uostą NATO gabe-
no apie 5 tūkst. TEU konteinerių. 
Rygos uoste tai vertinama kaip pa-
kankamai geras krovinys, kuris gali 
duoti iki 15 mln. JAV dolerių paja-
mų per metus. Šiemet Rygos uos-
tas tikisi dar didesnio NATO kro-
vinių antplūdžio. Per Talino uostą 
NATO kroviniai pradėti krauti nuo 
praėjusių metų rugsėjo. Iki metų 
pabaigos į Afganistaną buvo iš-
siųsti 269 konteineriai.

Intensyviau per Talino uos-
tą NATO kroviniai pradėjo judėti 
šiemet. Planuojama, kad kiekvie-
ną savaitę per jį bus gabenama po 
200 konteinerių.

Abejotini vizitai 
į Kazachstaną 

Klaipėdą NATO 
kroviniai aplenkia
Kol Lietuva dar tik deklaruoja norinti per Klaipėdos uostą 
krauti NATO krovinius, skirtus Afganistanui, jie jau 
sėkmingai keliauja per Rygos ir Talino uostus.

Vasario pirmosiomis dieno-
mis Talino uoste buvo susikaupę 
apie 700 NATO konteinerių, ku-
rie laukė gabenimo geležinkeliais 
į Afganistaną.

Per Estiją į Afganistaną keliau-
ja dirbiniai iš medienos, technika, 
maisto produktai.

Klaipėdos uosto konteinerių 
terminalų vadovai jau prieš porą 
metų pradėjo raginti Vyriausybę 
derėtis su NATO partneriais.

Tačiau Klaipėdos uostas NATO 
partneriu netapo. Per jį gabena-
mi tik pavieniai Vokietijos Afga-
nistanui skirti kroviniai. Lietu-
va taip pat tikisi įsiterpti į NATO 
krovinių gabenimo Afganistanui 
grandinę.

Vasario pradžioje Briuselyje 
vyko NATO logistikos konferen-
cija, kur pristatytos galimybės per 
Lietuvą tranzitu gabenti NATO 
krovinius į Afganistaną.

„Kiek NATO krovinių būtų, tiek 
Klaipėdos uostas pajėgtų jų krau-
ti. Mes galvojame ir apie nuolati-

nius srautus, ir apie pavienę lab-
darą ar aprūpinimo krovinius. 
Esame pateikę siūlymus Vyriau-
sybei, kaip sudaryti geresnes są-
lygas tokiems kroviniams pri-
traukti. Krovinių srautas gali 
būti didelis“, – svarstė Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos 
rinkodaros ir administracijos di-
rektorius Artūras Drungilas.

NATO krovinių pritraukimas 
yra svarbus ne tik dėl to, jog di-
dina uosto apyvartą, bet ir todėl, 
kad pristato uostą kaip kuriamo 
Eurazijos transporto tinklo gali-
mą dalyvį.

Baltijos jūros uostuose praside-
dantis kelias driekiasi per Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Kazachsta-
no ir Uzbekistano teritorijas. Per 
tas teritorijas ateityje keliaus ir di-
dėsiantis Kinijos krovinių srautas.

Juos pritraukti lengviau bus 
tam uostui, kuris jau turės prak-
tikoje patikrintas logistines gran-
dines. Kol kas šioje srityje Klaipė-
dos uostas yra tarp atsilikusiųjų.

Viltys:  � Klaipėdos uoste yra neišnaudojami du galingi konteinerių terminalai, kurie galėtų krauti didelį 
kiekį NATO krovinių, jei tik jų būtų.   Vidmanto Matučio nuotr.

Po konferencijos 
Kazachstane pa-
saulis neapsivertė.

Vidmantas Matutis
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Pasaulio laivų staty-
klų kapitalą sudaro 116 
mlrd. dolerių. Didžiau-
sios statyklos yra „Hy-
undai Heavy Industries“, 
„Keppel Corporation Li-
mited“, „China CSSC 
Holdings Limited“. La-
tvių „Rigas Kugu Buve-
tava AS“ – 58-a.

Laivų 
statytojai

Didžiausių konteinerinių 
uostų reitinge pernai tre-
čius metus iš eilės pirma-
sis yra Singapūras. Antro-
je vietoje Šanhajus, trečias 
– Honkongas, ketvirtas – 
Šenženis, penktas – Pusa-
nas. Europoje esantis Ro-
terdamo uostas į dešimtu-
ką nebepateko.

Didžiausių „Post Pana-
max“ konteinerius gabe-
nančių laivų fraktai paki-
lo nuo 12,4 iki 14,5 tūkst. 
„Panamax“ nuo 6,0 iki 7,5 
tūkst. JAV dolerių už parą. 
Kainų kilimus lėmė susi-
tarimai tarp konteinerinės 
laivybos kompanijų CSAV 
ir MSC.

Konteineriniai 
Lyderiai

Kainos 
KyLa

Iš Pietų Korėjos grįžęs bičiulis 
parvežė man populiarių tos ša-
lies suvenyrų – XVI a. korėjiečių 
karo laivo „kobukson“ („vėžlys“) 
modelį.

Įrašas skelbia, kad tai pirmojo pa-
saulyje šarvuotlaivio kopija. Ko-
rėjoje tokie sunkiai įveikiami karo 
laivai pasirodė trimis šimtmečiais 
anksčiau nei Europoje. 
Čia pirmasis šarvuotas garlaivis 
„La Gloire“, papildęs prancū-
zų karinį laivyną, į vandenį buvo 
nuleistas 1859 metais.

Pirmojo pasaulyje šarvuotlaivio 
kūrėju laikomas Čosono dinastijos 
laikais Korėjoje gyvenęs karo vadas 
Li Sun-sinas (1545–1598). Jis yra 
vienintelis admirolas jūreivystės is-
torijoje, laimėjęs visus jūrų mūšius, 
kuriems vadovavo. Jų buvo 20.

Egidijus Bacevičius

Gyvena giliai vandenyje
Tai yra ilgiausios mokslui žinomos 
kaulinės žuvys. Didžiausias ilgis 
siekė 12 m, svoris – iki 300 kg.

Juostažuvių viršugalvyje yra 
vėduoklė, šonuose – metro ilgio 
pelekai. Jos būna šviesiai sida-
brinės su melsvomis ir baltomis 
dėmėmis. Jaunos žuvys yra ryš-
kesnės.

Juostažuvių sugauta abiejose 
žemės pusrutulio dalyse. Dau-
giausiai jų gyvena Ramiojo ir 
Atlanto vandenynų vidutinių bei 
tropinių platumų gelmėse iki 200 
m gylio. Šių žuvų yra ir sekles-
niuose vandenyse, kur yra 15–20 
laipsnių temperatūra. Šilta Gol-
fo srovė jas atplukdo ir į šiauri-
nes platumas.

Žuvys – gelmių 
pabaisos
Juostažuvės puošia žinynus ir muziejų 
rinkinius, nors tai mažiausiai pažintos 
jūros žuvys. Jomis ypač susidomėjo 
naujausia tyrimų įranga apsiginklavę 
mokslininkai.

Neršia birželį ir liepą
Žuvų tyrinėtojų nuomone, juos-
tažuvės veiklios prieblandoje ir 
naktį. Iš gelmių jas išvilioja po-
vandeniniai triukšmai ir žemės 
drebėjimai. Neįprastas ir jų plau-
kimo būdas. Nugaros peleko pa-

galba jos juda aukštyn žemyn ir 
kampu galvomis į viršų.

Minta sepijomis, plikažiau-
niais moliuskais, medūzomis, 
nedideliais dešimtkojais vėžia-
gyviais, rečiau žuvelėmis. Pati-

nai būna mažesni už pateles, jų 
yra daugiau.

Neršia birželį ir liepą. Ikrai iš-
leidžiami į vandenį. Išsiritusios 
lervutės, mailius ir jaunos žuvys 
gyvena dumblių sąvašynuose. 
Paaugusios žuvys leidžiasi į gel-
mes. Nuo ankstyvųjų viduramžių 
Europos jūrinių šalių tautosako-
je juostažuvėms skirta daug dė-
mesio.

Vokiečiai ir Šiaurės kraštų pa-
jūrio tautos jas vadino silkių ka-
raliais, britai – irklažuvėmis. Su 
jomis sieti mįslingi reiškiniai – 
vandens paviršiuje iškildavo ki-
lometrų ilgio „juostos“, vadina-
mos Lengmiūro linijomis.

Kilo spėlionės apie milžiniškas 
jūros gelmių gyvates. Manyta, kad 

jos pražudo jūrininkus. XVII–XIX 
a. knygose yra šių grėsmingos iš-
vaizdos žuvų piešinių, kur užpul-
ti laivai.

Žuvityros mokslas mažai tu-
ri žinių apie tas žuvis. Versliniais 
tinklais juostažuvės sugaunamos 
labai retai. 

Dažniausiai randama audrų iš-
plautų ir paukščių išlestų jų lie-
kanų. Kartais iškilusias į paviršių 
jas perpjauna laivų sraigtai.

Maistui yra menkai tinkamos. 
Jų mėsa minkšta, primena dre-
bučius.

Išplovė jauniklius
Mokslinėje spaudoje XX a. pasku-
tinįjį ir XXI a. pirmąjį dešimtme-
tį paskelbta 20 pranešimų apie 

juostažuves Ramiajame ir Atlanto 
vandenynuose. 1993 m. gruodžio 
26 d. Isla San Marcos (Meksikos 
įlanka) po žiemos audrų buvo iš-
plauta 8 m ilgio žuvis.

1996 m. gegužę Bahamuose 
juostažuvę pirmą kartą nufilma-
vo naras. Įspūdinga 1996 m. rug-
sėjį Kalifornijos įlankoje sugautos 
žuvies nuotrauka.

11 m ilgio ir 300 kg svorio žuvį 
laiko trylika JAV karinio jūrų lai-
vyno šauktinių. 

Kol kas žinomas vieninte-
lis atvejis, kai 1989 m. Naujojoje 
Zelandijoje buvo išplauti 4 sprin-
džio ilgio jaunikliai.

Europoje juostažuvės ras-
tos prie Didžiosios Britanijos bei 
Adrijos jūroje ties Kroatija.

Pramoga:  � 2007 m. gegužės 8 d. Kalifornijos įlankoje į krantą išplauta 5 m ilgio, 60 kg svorio juostažu-
vė suteikė džiaugsmo poilsiautojams.    „Zroglepic.com“ nuotr.

Versliniais tinklais 
juostažuvės sugau-
namos labai retai.

Li Sun-sinas kovai su japonais 
ne tik perstatė senuosius, bet ir 
sukūrė naujus gerai ginkluotus 
šarvuotus karo laivus.

Maždaug 30–37 m ilgio ir 9–12 
m pločio laivai priminė vėžlį. Jų 
viršutinį denį dengė geležiniai dy-
gliai, kurie saugojo laivą nuo prie-
šo abordažo grėsmės. Apie 130 ir-
kluotojų ir karių saugiai slėpėsi 
patalpose žemiau viršutinio denio. 
Įgula galėjo saugiai stebėti priešą.

Laivas-vėžlys buvo ginkluotas 
įvairaus kalibro patrankomis, išdės-
tytomis palei abu bortus šaudymo 
angose ir laivo priekyje bei gale.

„Kobuksonai“ turėjo 24–36 
patrankas. Jų tolišauda siekė nuo 
200 iki 600 metrų. Šie laivai, de-
gindami sierą, pirmą kartą pa-
naudojo ir dūmų uždangas.

Burėmis ir irklais varomi lai-
vai buvo labai manevringi. Mūšio 
metu „kobuksonas“ įsiverždavo į 

priešo laivų rikiuotę, 
taranuodavo pasirinktą 
taikinį ir jį pribaigdavo 
artilerijos salvėmis.

Paskutinis jūrų mūšis, 
kuriam vadovavo Li Sun-
sinas, įvyko 1598 m. lap-
kritį Noriano įlankoje. Jo 
metu laivyno vadas atsi-
tiktine kulka buvo mirti-
nai sužeistas.

Prieš mirdamas jis spėjo duoti 
nurodymą nuslėpti jo žūtį, kad 
nebūtų demoralizuoti laivyno ka-
riai. Li Sun-sino parengto strate-
ginio plano dėka korėjiečiai šį mū-
šį, per kurį japonai neteko daugiau 
kaip 200 laivų, laimėjo.

Korėjos imperatoriškas dvaras 
įvertino admirolo nuopelnus. Po 
mirties jam buvo suteiktas Išti-
kimo karo vado ir Didžiojo Princo 
Tokpuno vardai. Jis buvo įrašytas 
į pirmos klasės privilegijuotų as-

Pirmasis šarvuotlaivis pasaulyje
Venantas Butkus

Unikalus:  � Pirmasis pasaulyje šarvuotlaivis – laivas-vėžlys.

menų sąrašą, pagerbtas kitokiais 
atminimo ženklais. Šiandien Li 
Sun-sinas Pietų ir Šiaurės Korėjo-
je pripažįstamas kaip nacionalinis 
didvyris. Jo statula stovi Pietų Ko-
rėjos sostinėje Seule ir uostamies-

tyje Busan. Jo atvaizdas puošia 5 
vonų monetą ir 100 vonų kupiū-
rą. Komunistinėje Šiaurės Korė-
joje įsteigti Li Sun-sino ordinai ir 
medaliai. Jais apdovanojami pasi-
žymėję jūrų karininkai ir eiliniai.
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NekilNojamasis 
turtas

sveikata ir grožis

Poilsis, kelioNės

Klaipėdos ortodontijos centre teikiamos 
visos dantų gydymo paslaugos: plom-
bavimas, šalinimas, kanalų gydymas, 
burnos higiena, jautrumo mažinimas. 
Mielai laukiami ir vaikučiai! Protezuoja-
mi dantys suaugusiems įvairių rūšių iši-
mamais ir neišimamais protezais. Dirba 
gydytojai: J.Liatukienė, M.Kazlauskas, 
D.Tamoševičiūtė. Atliekama panoraminė 
dantų rentgenografija maža rentgeno spin-
dulių doze. Nuotraukas atspausdiname 
ir įrašome į CD. Mus rasite: Taikos pr. 12. 
Tel. 846 210095, 8655 26661. Daugiau 
informacijos: www.breketai.lt.

 523863

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.

 524851

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.

 531334

Vizos į Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną. 
Poilsinės, pažintinės kelionės. „Litamicus“, 
Taikos pr. 8. Tel. 257 660.

 535607

 

DenSana  
ODONTOLOGIJOS KLINIKA 

 

Gyd.G.Ramanauskienës
Groþio ir sveikatingumo 
klinika

 

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. Už pusę kainos profilaktinės pil-
vo organų ir skydliaukės echoskopijos (be 
tyrimų aprašų)!UAB Kuncų ambulatorinė 
klinika, Taikos pr. 28-306, Tel. 8-46 410570, 
www.kaklinika.lt.

 530777

„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.

 529174

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.

 528881

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

 522721

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.

 526011

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.

 529979

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

 528823

Gydytoja V.Janson konsultuoja, gydo: stu-
burą, sąnarius, nervų sistemą, antsvorį. Re-
zultatas 98 proc. Kretingos g. 31, tel. 8 689 
23 502, 8 602 71 559.

 535507

Vakuuminis masažas, ultragarso procedū-
ros, celiulito gydymas naujos kartos apara-
tais be skausmo ir mėlynių. Kaina nuo 40 
Lt. Tel. 8 611 55 214.

 534976

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

 530523

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.

 529885

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.

 528064

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; limfodrena-
žiniai, vakuuminiai masažai, anticeliuliti-
nės programos; odos problemų gydymas, 
išsiplėtusių kapiliarų, hemangiomų, pa-
pilomų šalinimas radijo chirurginiu būdu 
ir kitos procedūros. Naujiena - efektyvios 
priemonės nuo plaukų slinkimo ir nupliki-
mo. „GR grožio ir sveikatingumo klinika“, 
S.Daukanto g. 2/ S.Šimkaus g. 23, tel. 8 
46 493767 ir filialas Vėtrungės pasaže, Tai-
kos pr. 28 (Ia.), Klaipėda, 8 618 692 23, 
info@g-r.lt, www.g-r.lt.

 531183

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.

 525577

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.

 530060

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

 525696

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

 524374

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

 532532

Kviečiami įvairaus amžiaus vaikai ir suau-
gusieji, norintys išmokti žaisti tenisą. Tel. 
8 615 12 890.

 533869

Organizuojame masažo kursus. Gydome 
stuburą, sąnarius, nervų sistemą, antsvorį. 
Atliekami gydomieji masažai. Rezultatas 98 
proc. Tel. 8 602 71 559, 8 689 23 502.

 535509

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.

 534910

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.

 527477

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.

 532466

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

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.

 529493

keičia

3 kambarių suremontuotą butą 5 pl./1 a. 
Baltijos pr., Klaipėdoje (66 kv. m) į 3-2 kam-
barių butą Vilniuje. Arba parduoda (155 
000 Lt). Tel. 8 686 53 795.

 534102

Du kambarius (28 ir 26 kv. m) atskiruose 
butuose į 1 kambario butą su holu. Tel. +370 
649 36 392, (8 46) 229 734.

 535603

Gyvenamąjį namą Šernuose į 3-4 kamba-
rių butą arba į du 1 kambario butus. Siūlyti 
variantus. Tel. 8 670 10 559.

 535743

Nuoma

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. 

528705

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

 516261

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

 531126

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

 535977

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. 

529584

Birutės g. 3 išnuomojamos 47 kv. m biuro 
patalpos (atskiras įėjimas, pirmasis aukš-
tas). Tel. 8 680 43 642.

 535599

Dirbanti tvarkinga pora ieško nuomai 
1-2 kambarių buto. Siūlyti variantus. Tel.  
8 606 72 619.

 536061

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

 536099

Ilgam laikui šeimai išnuomoju 1 kamba-
rio butą su baldais pietiniame rajone. Ne 
agentūra. Tel. 8 699 89 515.

 536171

Išnuomojamas 2 kambarių butas su bal-
dais ir buitine technika. Tel. 8 674 59 738.

 535944

Nukelta į 14 p.
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Išnuomojamas kambarys su baldais 3 kam-
barių bute Mogiliovo g. vienam žmogui (150 
Lt + mokesčiai). Tel. +370 649 36 392.

 535604

Išnuomojamas kambarys bendrabutyje 
(su baldais, dušu, šaldytuvas, padarytas 
remontas). Tel. 8 682 37 313.

 535821

Išnuomojamas 1 kambario butas su bal-
dais Baltijos pr. (150 Lt). Išnuomojamas 2 
kambarių butas su baldais Taikos pr. (200 
Lt). Tel. 8 645 83 808.

 536059

Išnuomojamas 1 kambario butas Debrece-
no g. (5/2 a., bendrija, pigus išlaikymas, 
baldai, kaina sutartinė). Tel. 8 672 65 695,  
8 680 30 316.

 534705

Išnuomojamas 1 kambario butas Sausio 15-
osios g. (100 Lt), 2 kambarių butas Taikos 
pr. (200 Lt). Nedideli mokesčiai. Tel. 8 677 
76 578, 8 648 06 543.

 536100

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

 533011

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

 534568

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

 531660

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

 529723

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

 530332

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

 533062

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

 528286

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

 536104

Išnuomoju kambarį 2 kambarių bute Lau-
kininkų g. Tel. 8 670 93 406.

 535872

Išnuomoju 1 kambario butą Naujakiemio 
g. Tel. 8 650 46 882.

 534100

Išnuomoju 1 kambario 37 kv. m butą Maž-
vydo al. (šiltas, langai į Mažvydo alėją, be 
remonto, su baldais). Tel. 8 682 16 861.

 535926

Išnuomoju 1 kambario butą Sausio 15-osios 
g. (130 Lt) ir 2 kambarių butą Rumpiškės 
g., su baldais ir buitine technika (200 Lt). 
Tel. 8 647 66 370.

 535980

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

 533877

Išnuomoju 2 kambarių butą. Tel. 8 616 
14 646.

 535479

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

 524281

Išnuomoju 3 kambarių 52 kv. m butą miesto 
centre, Jūros g. (1/1 a.), su baldais ir buities 
technika (600 Lt). Tel. 8 682 50 456.

 536129

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

 535014

Išnuomoju korpusinių baldų gamybos 
cechą su visais reikalingais įrengimais ir 
biuro patalpas netoli PC „Akropolis“. Tel.  
8 611 45 000.

 535054

Išnuomoju puikų 50 kv. m butą su bal-
dais ir buitine technika miesto centre. Tel.  
8 621 04 400.

 534941

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

 532188

Išsinuomočiau 2 kambarių butą su baldais ir 
buitine technika. Tel. +370 656 73 362.

 535799

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

 532459

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

 528279

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

 533794

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

 530740

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.

 527428

Reikalingos 60-70 kv. m patalpos komerci-
nei veiklai. Tel. 8 698 26 425.

 534532

Svečių namuose išnuomojami kambariai su 
visais patogumais valandomis, paromis ir 
ilgesniam laikui įmonėms. „Hotel - avada.
lt“, tel. (8 46) 350 404, 8 613 18 474.

 535810

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.

 532461

Parduoda

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

 534779

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

 528298

Butus: įrengtą 48 kv. m Naujojo Sodo g. 
(D raidė, 3 a.), neįrengtą Manto namuose 
(pigiausia kaina), įrengtą namą Melnragė-
je, Aušros g. (prie jūros), 145 kv. m kotedžą 
Žaliajame Slėnyje. Tel. 8 687 19 144.

 534240

Butus: 1 kambario 5/2 a. Žardininkų g. - 92 
000 Lt; 1,5 kambario 4 pl./4 a. Taikos pr. (bal-
konas) - 108 000 Lt. Tel. 8 656 22 949.

 535982

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

 535303

Kambarius bendrabutyje: 12 kv. m Debre-
ceno g. (5 pl./4 a., 26 800 Lt), 15 kv. m 
Minijos g. 147 (4 pl./2 a., 15 000 Lt). Tel. 
8 674 07 990.

 535818

Namą, iki centro 5 km (šildymas dujomis, 
iš dalies atlikta apdaila). Kaina 250 000 
Lt. Tel. 8 674 63 406.

 535390

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

 522331

1 kambario butus: prie BIG (5/1 a., 33 kv. 
m, 87 000 Lt), I.Simonaitytės g. (9/9 a., 
33 kv. m, 87 000 Lt), Baltijos pr. (5/3 a., 
30 kv. m, 93 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 
216 802.

 536216

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

 531891

1 kambario su holu butus Laukininkų g. 
(5/3 a., tvarkingas, 125 000 Lt, ir 9/9 
a., suremontuotas, 120 000 Lt), Baltijos 
pr. su niša (5/1 a., 90 000 Lt). Tel. 8 603  
07 009, 216 802.

 536229

1,1 ha žemės ūkio paskirties sklypą Agluonė-
nuose (kaina 7 000 Lt). Tel. 8 670 68 537.

 535663

10,5 aro sklypą su projektu ir leidimu staty-
bai, pigiai naujos statybos namą Mažajame 
Kaimelyje. Tel. 8 699 18 169.

 535921

NekilNojamasis 
turtas
Nuoma

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.

 526507

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.

 533031

12 a sklypą su neįrengtu 1 a. namu ir sodo 
nameliu bendrijoje „Laisvė“ Gargžduose 
(galima gyventi žiemą, kaina sutartinė). 
Tel. 8 615 95 701.

 535575

145 kv. m namą „Šernų“ bendrijoje (įreng-
tas, 285 000 Lt) ir 6 arų sodą su 40 kv. m 
nameliu (70 000 Lt). Tel. 8 672 90 075, 
216 802.

 536221

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

 531690

2 kambarių butus: Bandužių g. (9/3 a., 
55 kv. m, 145 000 Lt), Kretingos g. (5/5 
a., 44 kv. m, 101 000 Lt), Kretingos g. 
(5/2 a., 38 kv. m, 102 000 Lt). Tel. 8 672  
90 075, 216 802.

 536218

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

 530327

2 pereinamų kambarių butą Sportininkų g. 
r. (4/4 a., reikia remonto, kaina 95 000 Lt, 
ne agentūra). Tel. 8 685 71 482.

 534858

222 kv. m namą Ginduliuose (15 a sklypas, 
visa fasado apdaila, vidus paruoštas galuti-
nei apdailai). Tel. 8 646 30 960.

 536045

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), Nidos g. (9/7 a., 69 
kv. m, remontas, 155 000 Lt). Tel. 8 672 
90 075, 216 802.

 536219

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

 535732

6 a žemės ūkio paskirties sklypą Ginduliuo-
se. Tel. 8 626 23 315.

 535246

Komercinės paskirties 122 kv. m patalpas 
miesto centre, S.Šimkaus g. (yra galimybė 
padaryti dvi atskiras kontoras). Tel. 8 600 
19 139, www.gijoneda.lt.

 534769

Ar keičia puikiai suremontuotą 1 kambario su 
holu butą. Ieškau 3 kambarių buto 5 aukštų 
name. Tel. 8 603 07 009, 216 802.

 536223

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.

 530459

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

 527639

Mažagabaritį butelį Jaunimo g. (3 pl./2 
a., suremontuotas, WC, dušas, virtuvė-
lė, bendr. pl. 17 kv. m, 43 000 Lt). Tel.  
8 687 26 491.

 535816

Naują 3 kambarių butą Dragūnų g. (8/4 a., 
80 kv. m + 4,5 kv. m įstiklinta lodžija + 6,5 
kv. m sandėliukas, visa apdaila, prie miško, 
480 000 Lt). Tel. 8 692 10 384.

 534891

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

 529696

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

 527829

Skubiai 2 ir 1 kambario butus; kambarį ben-
drabutyje; sodą su namu SB „Smiltelė“, „Šer-
nai“; žemės sklypą Dauparuose; 180 kv. m 
namą Mokyklos g. Tel. 8 612 48 946.

 534671

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.

 535650

Skubiai ir pigiai pusę grožio salono. Arba 
išnuomoja. Teirautis tel. 8 687 42 277.

 535597

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

 529764

Veikiančios kirpyklos patalpas kartu su įranga 
Vingio g. 11. Bendras plotas 69 kv. m. Kaina 
288 000 Lt. Tel. 8 699 48 399.

 536266

ŽALIAJAME SLĖNYJE kotedžus: neįrengtus 
(130, 142 kv. m, 300 000-360 000 Lt), 
įrengtus (130, 145 kv. m, 450 000-650 000 
Lt), butą (225 000 Lt, „Domino“, 77 kv. m 
), Ringelio al. 30 a sklypą (750 000 Lt), 
nebaigtą namą. Tel. 8 687 19 144.

 518604
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Baldai
Parduoda

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

 529055

Žaliuzės, roletai - dabar su didelėmis Va-
lentino nuolaidomis! Pirminė konsultacija 
ir pamatavimas - nemokamai. www.zaliu-
zestau.lt, tel. 8 645 00 245.

 535324

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.

 530874

Paslaugos

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

 536066

Gaminu baldus pagal užsakymus (virtuvės, 
prieškambario, vaikų kambario), spintas su 
stumdomomis durimis. Tel. 8 699 20 719, 
http://egidijus.tik.lt.

 533635

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

 530019

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

 532837

Nestandartinių baldų gamyba. Gaminame 
baldus pagal jūsų poreikius. Virtuvės, mie-
gamojo, vaiko kambario, darbo, biuro bal-
dai, spintos. Jūsų namuose sukursime jau-
kumą ir šilumą. Tel. 8 606 12 730.

 536232

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.

 529729

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.

 530711

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

 530040

Paslaugos

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

 532478

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

 530701

darBas
ieško darbo

24 m. elektrikas ieško darbo, siūlyti vari-
antus. Tel. 8 629 99 565.

 535326

siūlo darbą

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.

 527571

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ siūlo 
darbą vairuotojui (vietiniams ir tarptau-
tiniams pervežimams), turinčiam E kate-
goriją. CV siųsti e. paštu sts@sts.w3.lt, 
tel. (8 441) 77 777 darbo metu. 

536042

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

 529705

Kompanijai reikalinga sekretorė. Rei-
kalavimai: puikūs darbo kompiuteriu 
įgūdžiai, lietuvių, anglų, rusų kalbų 
mokėjimas (raštu ir žodžiu). CV siųsti 
e. paštu sekretore2010@gmail.com 
iki 2010 02 18. 

535688

Miesto centre reikalinga pardavėja prekiauti 
kebabais. Tel. 8 614 34 385.

 535313

Reikalingas pardavimo vadybininkas, kon-
diteris, technologas. Būtina patirtis. Tel.  
8 611 45 000.

 535060

Siūlau darbą (0,5 etato) autošaltkalviui, 
turinčiam savo klientų ratą. Tel. 8 684  
55 457, 8 652 22 298.

 534738

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

 525978

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

 531933

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

 532360

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. 

531703

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuo-
ti su praktine darbo patirtimi kelių tiesimo 
darbininkai. Reikalavimai: mokėti dirbti kelių 
tiesimo technika, turėti kvalifikacinius pažy-
mėjimus, anglų kalbos pagrindai, pageidau-
tina automobilis. Tel. 8 620 77 510.

 535860

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.

 532217

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

529261

Nuolat malkas: pjautas po 3 m ilgio, skal-
dytas ir trinkelėmis. Perku mišką su žeme. 
Tel. 8 611 17 726.

 526086

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

 530816

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

 529485

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.

 529628

Paslaugos

Naujai įsikūrusioje mados studijoje 
„EMMARI“ modeliuojami ir siuvami 
vienetiniai rūbai su autorine dizainerio 
priežiūra, atliekamas rūbų taisymas. 
Laukiame Jūsų Ligoninės g. 7, Klaipėda. 
Tel. +370 655 13 610, e. paštas emmari.
studija@gmail.com. 

533945

Siuvu užuolaidas. Tel. +370 681 93 363.
 535357

Perka

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

 529536

Perka

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

 532314

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. 

522783

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

 530285

1 arba 2 kambarių butą Miško rajone. Tel. 
8 694 28 491.

 534713

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

 517878

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

 526436

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

 513598

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

531532

Žemės ūkio paskirties sklypą ar sodybą 
gražioje vietoje (miškas, upė, netoli Klai-
pėdos, iki 70 km, minimum 5 ha). Tel. 8 
683 79 838.

 535267

tarpininkavimas

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

 533539

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

 533717

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

532175

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

 532858

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

 536178

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

 534293

Skoliname pinigus palankiomis sąlygomis 
už užstatą. Greitas ir patogus dokumentų 
tvarkymas. Tel. 8 640 17 187.

 535431

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.

 526301

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

 533712

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

 529554

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

 535713

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

 535997

Buhalterinė apskaita, 
apskaitos tikrinimas, konsultacijos

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

automoBiliai
autoserviso paslaugos

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

 530451

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

 535377

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

 529638

Parduoda

Sniego motociklą. Tel. 8 611 45 000.
 535229

Perka

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

 514640

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

 532298

transporto paslaugos

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 527108

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.

 526219

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

 534160

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

 531877

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

 531037

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

 526314

Mikroautobusu (3,5 t) vežame krovinius, 
perkraustome. Tel. 8 610 72 350.

 535522

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

 520400

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.

 528127

statyBa ir 
statyBiNės 
medžiagos
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Dėmesio
Liucijos Bogačiovos individuali įmonė, 
Zanavykų g. 19, Klaipėda, į. k. 141695414, 
PVM kodas LT100000817210, pertvarkoma 
į UAB „Baldų banga“.

 535716

Sodininkų bendrijos „Minija“ nariams. 
2010 m. vasario 27 d. (šeštadienį) 10 val. 
Verslo ir technologijų kolegijos aktų salėje 
(Bijūnų g. 10) pakartotinai vyks ataskaiti-
nis visuotinis bendrijos susirinkimas. Dar-
botvarkė: 1. 2009 m. valdybos pirmininko 
ataskaita. 2. 2009 m. revizijos komisijos 
ataskaita. 3. Sąmatos 2010 metams patvir-
tinimas. 4. Įvairūs klausimai. Visų bendrijos 
narių dalyvavimas būtinas. Registracija nuo 
9 val. Turėti asmens dokumentą.

 531826

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.104 straips-
niu ir Individualių įmonių įstatymo 11 straips-
niu, pranešame apie 2010 m. sausio 14 d. pri-
imtą V.Valeikos įmonės, juridinio asmens ko-
das 163366179, registruotos buveinės adresas 
Klaipėdos pl. 5, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių 
sen., Klaipėdos r. sav., PVM mokėtojo kodas 
LT100001981517, įmonės registruotos Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - 
Įmonė), savininko sprendimą pertvarkyti Įmonę 
į uždarąją akcinę bendrovę. Naujos teisinės for-
mos juridinio asmens pavadinimas po pertvar-
kymo - UAB „VLAVIRA“, teisinė forma – uždaroji 
akcinė bendrovė; buveinė - Ramunių g. 5, Gargž-
dai, Klaipėdos r. Susipažinti su naujos teisinės 
formos juridinio asmens steigimo dokumentais 
galima nuo 2010 m. sausio 14 d. Ramunių g. 5, 
Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

 521763

Skaudžią netekties ir liūdesio 
valandą, mirus bendradarbei 

ELENAI IDZELIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame velio-
nės šeimą ir artimuosius. 

Lietuvos Respublikos valstybinės 
darbo inspekcijos kolektyvas

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

 455404

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

 522096

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

 530501

Ąžuolo, uosio parketas, 1 m - tik 25 Lt. Klo-
jame, šlifuojame, restauruojame visų rūšių 
grindis. Dirbame savo ir užsakovo medžia-
gomis. Tel. 8 688 27 195.

 535927

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

 535349

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

 533233

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

 527883

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

 536098

Grindų betonavimas vokiška įranga. Greitai, 
kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108.

 536073

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.

 529958

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.

 517938

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

 535375

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

 518541

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

 535436

Pirčių ir saunų įrengimas, pavėsinės, tera-
sos, nameliai, malkinės. www.karkasine-
spirtys.lt. Tel. 8 677 96 000.

 535549

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

 531680

Remontuojame, rekonstruojame: dažymas, 
tapetavimas, elektra, santechnika, griau-
name sienas. Tel. 8 636 96 864.

 535833

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

 536095

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

 531057

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

 523080

Statybos, remonto darbai: dažau, glais-
tau, tapetuoju lubas ir sienas. Tel. 8 647 
58 695.

 535839

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

 535160

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, lau-
ko, vidaus kanalizacija, centrinis šildymas, 
katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patir-
tis. Garantija. Tel. 8 686 29 345.

 514389

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

 536261

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

 526346

BALKONŲ STIKLINIMAS slankiosiomis 
aliuminio sistemomis. Terasos, veran-
dos, lodžijos, pertvaros. Taikos pr. 55. 
www.klaipedosprofalis.lt. Tel. 8 615  
75 775, (8 46) 382 984. 

536271

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

 521633

Kasetinių, atvirų židinių dizainas, montavi-
mas, mūrijimas. Interjero dizainas. Reljefi-
nis glaistymas, sendintas medis, dažymas, 
apdaila. Tel. 8 604 22 001.

 534662

Kasetinių, atvirų židinių dizainas, montavi-
mas, mūrijimas. Interjero dizainas. Reljefi-
nis glaistymas, sendintas medis, dažymas, 
apdaila. Tel. 8 604 22 001.

 534666

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

 528318

Klaipėda
Taikos pr. 24 

Tel.  8 46 38 12 11
Taikos pr. 107 

Tel. 8 46 34 47 88

nuo
 850

 L
t

statyba ir 
statybinės 
meDžiagos
statybos paslaugos

Kokybiškai tinkuojame, klijuojame plyteles, 
atliekame apdailos, gipso, staliaus, elektros 
instaliacijos darbus. Tel. 8 681 53 433.

 535355

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

 531394

Moteris, turinti darbo stažą ir patirties, 
krupščiai, skubiai remontuoja butus, glais-
to, tapetuoja, dažo, pataria. Tel. 346 701, 
8 687 02 646.

 534660

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

 530982

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

 518861

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

 529936

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

 533461

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. 
Ekovata, termoputa, polistireno granulė-
mis. Konsultuojame, visoje Lietuvoje. Tel. 
8 689 68 528.

 528352

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

 521472

 536163

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 19 d. 18.30 val. – E.E.Schmitt. „Oska-
ras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys. 
Bilieto kaina 25 Lt.
Vasario 28 d. 18 val. – P.Gladilinas. „Iš mi-
glos išniro angelas“. 2 veiksmų komedija. Rež. 
R.Rimeikis. Bilieto kaina 25 Lt.
Dėmesio! Spektaklio rodymo dieną bilietai par-
duodami Žvejų rūmuose nuo 16 val. 

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 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 – Afrikos 
cirko 2 dalių šou „Mama Afrika“. Rež. V.Ruddle. 
Bilieto kaina 24–54 Lt. Bilietų platintojas Tike-
ta.Kiti renginiai
Vasario 15 d. 18 val. teatro salėje – Pilies te-
atras. D.Fo ir F.Rame komedija „Aš laukiu ta-
vęs, mielasis“. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų pla-
tintojas „Tiketa“.
Vasario 18 d. 19 val. didžiojoje salėje – grupių 
„Vintaž“ ir „Faktor-2“ (Rusija) koncertas perke-
liamas į klubą „Martini“. Bilietai galioja. Bilieto 
kaina 59–120 Lt. Bilietų platintojas Bilietai LT.

koncertų salė
(Šaulių g. 36, tel. 410 566)
Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas 
– www.koncertusale.lt.

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 11.  
Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Valentino diena“ – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 
val. „Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: žaibo 
vagis“ – 10.45, 13.15, 16, 18.30, 21 val. „Vilko-
lakis“ – 12.45, 15, 17.30, 19.45, 22 val. „Tai kur 
po velnių tie Morganai?“ – 12.15, 17, 21.45 val. 
„Linkėjimai iš Paryžiaus“ – 14.30, 19.30 val. 
„Viskas ore“ – 13.30, 18 val.  „Nasha Russia. 
Likimo kiaušai“ – 15.45, 22.15 val. „Princesė ir 
varlius“ – 11, 13, 15.10, 17.15, 19.15 val. „ZERO 
2“ – 11.45, 20.15, 21.15 val.

„jūratė ir kastytis“
(Taikos pr. 105, tel. 342 857, 8 698 24 422)
„Mažoji undinėlė“ – vasario 19, 20 d. 16 val. 
„Sniego šunys“ – vasario 19 d. 18 val. „Egonas 
ir Doncis“ – vasario 20 d. 14 val. „Angelas“ – 
vasario 20 d. 18 val.

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 17 d. 18 val. – LT PROJEKTAS. „Schuber-
tas ir XXI amžius“. Vilniaus styginių kvartetas: 
A.Vainiūnaitė (I smuikas), A.Šilalė (II smuikas), 
G.Jakaitis (altas), A.Vasiliauskas (violončelė), 
S.Astrauskas (mušamieji). Bilietai – 15, 20 Lt. 
Nuolaidos galioja. 
Vasario 19 d. 18 val. – JAUNI–JAUNIEMS. „Žais-
mingos muzikos orkestras III“. Klaipėdos ka-
merinis orkestras. Meno vadovas – M.Bačkus. 
Dirigentas – M.Piečaitis. Dalyvauja: Klaipėdos 
S.Šimkaus konservatorijos, J.Kačinsko ir J.Karoso 
muzikos mokyklų moksleiviai. Bilietai – 15 Lt. 
Nuolaidos galioja. 
Kiti renginiai
Vasario 18 d. 19 val. – komedija „Striptizo ere-
liai“. Bilietai.lt.
Vasario 20 d. 16 val. – muzikinis spektaklis „Ten 
kur svajonės lekia“. Bilietai lt.

lėlių teatras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Vasario 20, kovo 6 d. 12 val. – lėlių vaidini-
mas mažiesiems „Žirafa su kojinėmis”. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
Vasario 21 d. (tema – Švaros diena), kovo 7 d. 
(tema – Kaip greičiau pasveikti), kovo 28 d. 
(tema – Kaip įveikti baimę) 12 val. – teatralizuota 
programa vaikams „Svečiuose pas Klaipėdikių 
šeimyną”. Rež. R.Bunikytė.

etnokultūros centras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Iki vasario 17 d. – Juodkrantės L.Rėzos kultūros 
centro ir KU doc. N.Strakauskaitės paroda „Klai-
pėdos krašto žvejų gyvenimas XX a. I P.“.
Vasario 19 d. 17 val. – R.Urbono fotografijų pa-
rodos „Kraštas prieblandoje“ atidarymas. 

Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centras

(Daržų g. 10/Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt)
Iki vasario 20 d. „Misija: išsaugok ‘09” – pro-
jektas; „Archyvas“ – fotografijų paroda.
Vasario 23 d. 17.30 val. – kūrybinio rašymo už-
siėmimas #12.

Vasario 26 d. 18.30 val. – koncertas „Akustinės 
spalvos“: I.Papačkytė (Kaunas), K.Muravjova 
(Klaipėda). Mokamas. 

Bibliotekose

Klaipėdos apskrities Ievos 
Simonaitytės viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529)
I a. holas – ilgalaikė R.Klimavičiaus paroda 
„Invazija“. 
III a. holas – nuolatinė „Pamario krašto žymūs 
žmonės–2010“.
Vasario 17 d. 17.30 val. M.Knizikevičiaus fotografijų 
parodos atidarymas. Veiks iki kovo 15 d. 
Gerlacho palėpė – nuolatinė jūrinio paveldo 
ekspozicija.
Galerija „1P“ – iki kovo 1 d. eksponuojamas 
R.Klimavičiaus kurinys „Kosminis diskas“.
Galerija „13L“ – iki vasario 27 d. J.Vosyliaus ta-
pybos darbų paroda.
Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki kovo 
8 d. spaudinių paroda „Vytautas Blūšius – choro 
dirigentas, kompozitorius, pedagogas“. 

klaipėDos kultūrų 
komunikacijų centras

bibliotekos
klaipėDos apskrities 
ievos simonaitytės 
viešoji biblioteka
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pramogos
pirmadienis, vasario 15, 2010

Naujasis vasaros sezoNas prasideda!
Turkija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Egiptas, Tu-
nisas, Kroatija, Bulgarija 

Kodėl vErTa PIrKTI Iš anKsTo:
● nuolaidos iki 30%

● Mažiausios kainos garantija (kelionių operatoriai 

garantuoja, kad jei iki jūsų išvykimo bus siūloma ma-
žesnė kaina, skirtumas jums bus grąžintas)!

Kelionių organizatorius  
„neoturas“

vasaros kelionės 2010 – katalogai jau visuose 
GrŪdos biuruose!
išankstinis pirkimo akcija vasaros kelionėms autobu-
su – 15%, lėktuvu – 25%
poilsis: Egipte, Kanarų salose, Tailande, šri lanko-
je, Meksikoje
Garantuoti išvykimai net 2 asm:
šri lanka 2010 03 04, 14
Meksika 2010 02 28; 03 06, 14, 16
Tailandas 2010 02 23; 03 09, 23
Tailandas – Kambodža 2010 03 03, 19
Izraelis 2010 04 20; 05 22 
Izraelis – Jordanija 2010 04 21 vadovė N.Lūžienė
Iranas 2010 05 16 vadovė N.Lūžienė
Kinija + Expo 2010 2010 04 29; 05 18 (net 4 programos)
sicilija – Malta 2010 04 02, 24; 05 15
Italija 2010 04 01, 24; 05 15, 22
olimpinė Graikija 2010 04 02, 24;  05 15

didžioji Turkija 2010 04 02, 24; 05 15
Ispanija – Portugalija – Marokas 2010 04 02, 24; 05 14
Gėlių paradas olandijoje 2010 04 21

Pavasario atostogų kelionės moksleiviams.
edukacinės išvykos pedagogams.

slidinėjimas Italijoje, austrijoje, slovakijoje, švei-
carijoje, švedijoje, Prancūzijoje 
Garantuoti išvykimai autobusu:
slidinėjimo safaris austrijoje 2010 02 26; 03 05, 12
Italija. dolomitų safaris  2010 03 05, 26
Italija. Livigno 2010 03 05, 12, 19, 26
Italija. val di Fiemme  2010 03 05
Italija/šveicarija 03 26
šveicarija. jungfrau regionas  2010 03 06
Žemieji Tatrai   2010 02 27 03 06, 14, 20, 27 – už-
darymas (5 ir 8d.)

autobusu nuoma, kelionės  kolektyvams

vasario 20d. 7n.
Egiptas – Hurgada 
La perLa  2*+/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 956 Lt/asm.
Tai HeiGHTs MaKadi BaY  4*/ pusr. ir vakr.  kaina 
nuo 1460 Lt/asm.
sereNiTY MaKadi  5*/ viskas įsk. kaina nuo 1877 Lt/asm.

vasario 21d. 7n.
Egiptas – šarm El šeichas  
uNi sHarM 3*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1040 Lt/asm.
CoraL BeaCH roTaNa  4*/ viskas įsk. kaina nuo 
1700 Lt/asm.
aMpHoras 5*/ viskas įsk. kaina nuo 1974 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, 8 644 07 287 
www.gaublija.lt, el. paštas: Gaublija@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.

Puikūs pasiūlymai grupėms!
Gėlių paradas – 04 21 – nuo 1199 Lt – 15 % 
Ispanija – Portugalija Marokas – 03 13; 05 08; 09 
25 – 3190 Lt – 10 %
velykos Italijoje – 03 31 – 1739 Lt – 10 %
Eurodisneilendas – Heidės parkas – 03 26 – 969 Lt
EGZoTInės KElIonės:     
Tailandas, Tailandas – Kambodža – 02 28; 03 03; 
03 19 nuo 3245 Lt
šri lanka – nuo 4790 Lt  
Meksika – 02 27, 28; 03 27 nuo 6190 Lt
Izraelis – nuo 3399 Lt
IšanKsTInIaI PIrKIMaI vasaros KElIonėMs – tik 
vasarį nuolaidos iki 25 %
vIZos Į rUsIJĄ Ir BalTarUsIJĄ; sanaTorIJos Bal-
TarUsIJoJE
PoIlsIs EGIPTE, KanarŲ salosE

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)

● didelis viešbučių pasirinkimas tik perkant iš anks-
to (paskutinei minutei lieka tik neišparduoti vieš-
bučiai)! 
● Galimybė keisti kelionę nemokamai ne vėliau nei 
likus 21 d. iki išvykimo!
● nuolaidos galioja tik iki 2010 02 28!

nauji katalogai jau biuruose! 

Kelionių organizatorius  
„star exPress“ Taikos pr. 3, Klaipėda, tel.: 846 216779, 8689 61252

www.guliveriokeliones.lt

slIdInėJIMo KElIonės:     
Italija (sela ronda, Kronplacas) – autobusu/lėktuvu – 
ketv./penkt. – nuo 1250 Lt – 10 % iki 02 17
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/savo transpor-
tu – kiekv. šeštad. – nuo 590 Lt 
slidinėjimas slovakijos Tatruose (5 d) – tradicinis sli-
dinėjimo sezono uždarymas – 03 26 – nuo 590 Lt

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

pasKuTiNĖ MiNuTĖ: 
Hurgada, 4* HB nuo 1145 Lt
Šarm el Šeichas, 3* HB nuo 1045 Lt 

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

nauJiena! visĄ vasarĮ: vasaros sezono kelionėms 
iki 25% nuolaida + nemoKamas neįvykusios kelio-
nės draudimas + nemoKama nakvynė lietuvos/la-
tvijos viešbučiuose!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujantiems 
autobusu su „Novaturu“!
valentino dienos pasiūlymai lietuvoje, latvijoje – 
nuo 88 Lt/asm.!
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 1609 Lt
Kruizas nilu – nuo 1249 Lt 
Kelionės autobusu – TIK KarTĄ metuose: Gėlių pa-
radas olandijoje – nuo 999 Lt; šv. velykos Italijoje 
– nuo 1179 Lt;
Egiptas – nuo 1109 Lt
Ispanija (Tenerifė) – nuo 1399 Lt 
Tailandas – 14 nakvynių nuo 3289 Lt (skrydis iš vil-
niaus!) 
pasikonsultuokite su patyrusiais specialistais, dauge-
lyje vietovių esame patys buvę! 

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 25%

– mažiausios kainos garantijakelionėms su Novaturu, 
– 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!

8.00  anim. f. „Lai min ga Mi kio mei lės 
die na“ (jav, 1989 m.). 

8.50  Trum pa met ra žis f. „rau do nas 
ba lio nė lis“ (pran cū zi ja, 1956 
m.). 

9.30  Gus ta vo en cik lo pe di ja. 
Tūks tant me čio da tos. 

11.00  „Tarp ry tų ir va ka rų“. Tie sio gi nė 
Lie tu vos ra di jo lai da. 

12.00  dok. f. „pre zi den tas su grįž ta“  
(1996 m.). 

12.45  dok. f. „pir mo ji nuo la ti nė 
kons ti tu ci ja. 1922 m.“ (2002 
m.). 

13.15  dok. f. „Lie tu vos dip lo ma ti jos 
še fas“ (1999 m.). 

14.15  Nuotykių ko me di ja „sk rai duo lis“ 
(jav, 1997 m.). 

16.00  Ži nios (su ver ti mu į ges tų k.). 
16.05  orai. 
16.10  32-asis tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis 
(prancūzija,  
2008 m.). 

17.10  vankuverio žiemos 
olimpinės žaidynės. 
akrobatinis slidinėjimas. 
Gūbrinis (mogul). vyrų 
finalas. 

18.10  vankuverio žiemos 
olimpinės žaidynės. 
dailusis čiuožimas. poros. 
Trumpoji programa. 

20.25, 22.04 Lo te ri ja „per las“. 
20.30  pa no ra ma. spor tas. orai. 
21.00, 22.09 so cia li nė jau ni mo ir 

pa aug lių ug dy mo ak ci ja 
„Kai užaug siu – bū siu“. 
Tie sio gi nė translia ci ja. 

23.30  van ku ve rio žie mos 
olim pi nės žai dy nės. 
sli di nė ji mas. 10 km mo te rų 
in di vi dua lios lenk ty nės. 

6.00  anim. f. „Be bai mis ket ver tas“ 
(vo kie ti ja, 1997 m.). 

7.30  Nuo ty kių f. „Le te nos“ 
(d.Bri ta ni ja, aust ra li ja, 1997 m.). 

9.00  Nuo ty kių ko me di ja 
„Bet ho venas“ (jav, 1992 m.). 

10.40  Ko me di ja „Le do prin ce sė“ (jav, 
Ka na da, 2005 m.). 

12.35  veiks mo ko me di ja „K-9“ (jav, 1989 
m.). 

14.35  Ko me di ja „Tur tuo lis ri čis“  
(jav, 1994 m.). 

16.35  veiks mo f. „stai gi mir tis“  
(jav, 1995 m.) (N-7). 

18.45  Ži nios. spor tas. orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  Nuo... iki... 
20.30  veiks mo ko me di ja „su per 

džo nis“ (d.Bri ta ni ja, pran cū zi ja, 
2003 m.) (N-7). 

22.10  veiks mo f. „juo do jo va na go 
žū tis“ (jav, 2001 m.) (N-14). 

1.00  ro man ti nė dra ma „Mū sų mei lės 
is to ri ja“ (jav, 1999 m.) (N-7). 

6.25  Te le par duo tu vė. 
6.40  Fan tas ti nis nuo ty kių f. „di dy sis 

Bar nio nuo ty kis“ (jav, 1998 m.). 
8.00  dra ma „iš lais vi ni mas“ (jav, 1995 

m.). 
9.55  Nuo ty kių f. „emi lis ir sek liai“ 

(vo kie ti ja, 2001 m.). 
12.05  Ko me di ja „Ma žy lis ir aš“  

(jav, 2005 m.) (N-7). 
14.00  Ko me di ja „pre zi den to sū nus“  

(jav, 1996 m.). 
16.00  veiks mo f. „Grei tis“ (jav, 1994 

m.) (N-7). 
18.25  su si ti ki me vir tu vė je. 
18.45  Tv3 ži nios. spor tas. orai. 
19.00  Ko me di ja „di džio sios mo tu šės 

na mai“ (jav, vo kie ti ja, 2000 m.) 
(N-7). 

20.55  veiks mo ko me di ja „Na cio na li nis 
sau gu mas“ (jav, 2003 m.) 
(N-7). 

22.30  dra ma „pa vo jin gi žai di mai“ 
(jav, 1999 m.) (N-14). 

0.30  Kri mi na li nė kome di ja „Nie ko 
ne ma tau, nie ko ne gir džiu“ (jav, 
1999 m.) (N-14). 

7.00  Te le vit ri na. 
7.20  „dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš 

in di jos“ (k). 
7.50  Mu zi ki nė po pie tė (k). 
8.20  Šeš ta die nio ry tas žur na las (k). 
9.20  „ekst ra sen sų mū šis“. sen sa ci jų 

šou (N-7) (k). 
10.20  „Men tai. su du žu sių ži bin tų 

gat vės“ (N-7) (k). 
11.25  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“ (N-7) 

(k). 
12.25  Me lod ra ma „Šuolis į lai mę“ 

(vo kie ti ja, 2005 m.) (N-7) (k). 
14.10  „Mu zi ki nė vai vo rykš tė“. 

Kon cer tas. da ly vau ja: 
r.Mo ro zo vai tė, L. ir p.Kaz laus kai, 
Giu li ja, v.Ka tuns ky tė, 
r.Ma čiu ly tė, „di na mi ka“, 
„Žen tai“, a.Gir kon tai tė. 
L.pur vi nis. 

15.45  „vai duok lių is to ri jos“ (3, 4). 
16.40  „ekst ra sen sų mū šis“. sen sa ci jų 

šou (N-7). 
17.45  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“ (N-7). 
18.45  „Men tai. su du žu sių ži bin tų 

gat vės“ (N-7). 
20.00  Ži nios. spor tas. orai. 
20.15  eu ro pa – Lie tu vai. 
20.20  „są moks lo teo ri ja“. Tie sio gi nė 

dis ku si jų lai da. 
21.30  Ge ras fil mas. Trileris „dei man tų 

pjaus ty to jas“ (jav, 2005 m.) 
(N-14). 

23.20  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
23.20  „Kung fu iš min tis“ (k). 
0.50–6.00 „Bam ba“ (s). 

9.30  pa sau lio pa no ra ma. 
9.55  sa vai tė. 
10.25  sep ty nios Kau no die nos. 
10.50  Bė dų tur gus. 
11.40  jus ti nas Mar cin ke vi čius. Fil mas 

spek tak lis „Min dau gas“ (1, 2). 
14.05  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 

15.15  Muz. teat ra li zuo ta pro gra ma 
„Ca fe emi grant“. 

17.00  „Tarp ry tų ir va ka rų“. Lie tu vos 
ra di jo lai da. 

18.00  Lie tu vių tau ti nis kos tiu mas. 
20.00  van ku ve rio žie mos olim pi nės 

žai dy nės. sli di nė ji mas. 10 km 
mo te rų in di vi dua lios lenk ty nės. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

21.35  poe tas al gi man tas Bal ta kis 
skai to sa vo ei les. 

22.00  pa no ra ma. spor tas. orai. 
22.30  van ku ve rio žie mos olim pi nės 

žai dy nės. sli di nė ji mas. 15 km 
vy rų in di vi dua lios lenk ty nės. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

 

9.15, 14.30 Te le par duo tu vė. 
9.30  uni ver si te tai.lt (k). 
10.00, 16.00 „iš li ki mas“ (N-7). 
11.00, 17.00 „Kse na: ka rin go ji prin ce sė“. 
12.00, 18.00 „X mu tan tai“ (N-7). 
13.00, 19.00 „7 die nos“ (N-7). 
14.00, 20.00 „simp so nai“ (N-7). 
15.00  „dži pai monst rai. Lais va sis 

va žia vi mas“ (N-7). 
21.00  „Csi kri mi na lis tai“ (N-14). 
22.00  siau bo dra ma „Mir ties už ra šai“ 

(ja po ni ja, 2006 m.) (N-14). 
0.35  Tri le ris „Me sijas 4. Ka ma vi mas“ 

(1) (d.Bri ta ni ja, 2002 m.) (N-14). 

8.00  „XX a. slap tie ji ar chy vai. auk so 
pa gro bi mas“ (k). 

9.00 „Me gas, XL ro bo tas“. 
9.25  „su per mer gai tės“. 
9.50  „Monst rų klu bas ii“. 
10.15  „ogis ir ta ra ko nai“ (k). 
10.40  „Ki das pad lis“. 
11.05  „Ka ti nas ir ka na rė lė“. 
11.30  „ra ga nai tė sab ri na“. 
11.55  „Nep ri lygs ta mie ji“. 
13.00  Ko me di ja „su si keis ki me var tais“ 

(jav, 1999 m.). 
14.35  Nuo ty kių ko me di ja „Kram tu kai 

3“ (jav, 1991 m.) (N-7). 

16.10  ro man ti nė ko me di ja „Ma mos 
vai ku čiai“ (jav, 1998 m.) (N-7). 

17.50  Bio gra fi nė dra ma „Bo sų bo sas“ 
(jav, 2001 m.) (N-7). 

19.18  Žo dis – ne žvirb lis. 
19.35  Kri mi na li nė ko me di ja „pri lai kyk 

lie žu vį“ (d.Bri ta ni ja, 2005 m.) 
(N-7). 

21.35  drama „Mei lė je ir ka re“  
(jav, 1996 m.) (N-7). 

23.45  dra ma „vie nos nak ties 
nuo ty kis“ (jav, 1997 m.) (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“. 
9.00  Ko me di ja „sal džios nuo dė mės“ 

(jav, 2001 m.) (N-7). 
10.50  Žve jo bib li ja. 
11.20, 21.30 Na ša ra ša. 
11.50  Ko me di ja „Mer gi na vai ki no 

kel nė se“ (jav, 2006 m.). 
14.00  Ku li na ri nių ke lio nių lai da 

„sko nio rei ka las“. 
14.50  su per L.T. (N-7). 
15.30  „Te le ta biai“. 
16.00, 19.00, 20.00 Ži nios. orai. 
16.05  Lie tu vos mo te rų krep ši nio 

ly gos „Žvaigž džių die na 2010“. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja iš 
rad vi liš kio. 

19.15  dok. f. „Ge di mi no ke liu. Lie tu vos 
dip lo ma ti jos is to ri ja“. 

20.10, 22.55 Tv žai di mas „Šei mų 
dvi ko va – „ak ro po lio“ tur ny ras“. 

21.00, 23.45 re por te ris. orai. 
21.55  „Ty los zo na“. 
0.15  dra ma „vun der kin dai“  

(jav, 2000 m.) (N-14). 

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 „Ka-pek so pla ne ta“ (jav, 

vo kie ti ja, 2001 m.). 
13.05  ro man ti nė ko me di ja 

„Ne pa ken čia mas žiau ru mas“ 
(jav, 2003 m.). 

14.50  Ko me di ja „Kor si kie tis“ 
(pran cū zi ja, 2004 m.). 

16.30  Kri mi na li nis tri le ris „sau go kis!“ 
(jav, 2007 m.) (N-7). 

18.15  „ekst re ma lio ji ku li na ri ja“. 
18.45  „pa sau li nė sunk ve ži mių 

eks pe di ci ja“. 
19.45  ieš ko ki me ge riau sio! 
20.00  „Bal ti cum Tv“ ži nios. 
20.15  rei das. 
20.45  Ki no aka de mi ja. „Cho ris tai“ 

(pran cū zi ja, Švei ca ri ja, vo kie ti ja, 
2004 m.). 

22.30  „Bal ti cum Tv“ ži nios. 
22.45  „pa sau li nė sunk ve ži mių 

eks pe di ci ja“. 
23.40  Ka ri nė dra ma „Klas to to jai“ 

(aust ri ja, vo kie ti ja, 2007 m.) 
(N-7). 

7.00 Ko me di ja „at sar giai – 
pas ken duo lis!“ (pran cū zi ja, 
2005 m.). 

9.00 dra ma „Fo to se si ja pa ler me“. 
11.00  ro man ti nė dra ma „Tie siog 

kar tu“ (pran cū zi ja, 2007 m.). 
13.00  dra ma „praei ties pas lap tys“. 
15.00  dok. f. „Mai kas Tai so nas“. 
17.00  Ko me di ja „Brisas ant ban gos“ . 
19.00  ro man ti nė ko me di ja „Mei lės 

va dy ba“ (jav, 2008 m.). 
21.00  is to ri nė veiks mo dra ma 

„Ka pi to nas alat ris te“. 
23.20  Kri mi na li nis mis ti nis tri le ris 

„Šnabž de sys“ (jav, Ka na da, 
2007 m.). 

1.00 Fan tas ti nis veiks mo tri le ris 
„pas merk tų jų die na“. 

TV programa

Kanarų salos, 3* be maitinimo nuo 1375 Lt 
Tailandas (poilsis patajoje) nuo 2945 Lt + 1 nemo-
kama ekskursija
Tailandas (Bankokas+poilsis patajoje) nuo 3545 Lt + 
2 nemokamos ekskursijos
slidinėjimas Italijoje nuo 1789 Lt 
vasaros KeLioNių aKCija: 
IKI vasarIo 28 d. – IKI 30% nUolaIdos 
+ mažiausios kainos garantija
+ galimybė 1 kartą nemokamai pakeisti datą
+ aGeNTūros dovaNos jūsų KeLioNei 

„Club Falcon“ 4* pusryčiai ir vakarienė – 1170 lt
„orange County resort“ 5* „viskas įskaičiuota“ – 1375 lt 
didžiausios nuolaidos  kelionėms i TUrKIJĄ vasaros se-
zonui! (užsisakius iki 02.15d.)
pažintinė poilsinė kelionė į TaIlandĄ!
Kelionės datos: 02 23, 03. 09, 23 
Kaina nuo 3545 lt

EGIPTas, TaBa – 02.19 d. 7n./ 8 dienos
„regina Nuweiba“ 3* pusryčiai ir vakarienė - 1484 lt
„Three Corners el wekala Golf“ 4* „viskas įskaičiuota“ – 1760 lt
TUrKIJa, anTalIJa
03.05 d. 7n./ 8 dienos



18

KLASIFIKUOTI  SKELBIMAI, prAMOgOS 
pirmadienis, vasario 15, 2010

„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 18 d. – nuo 20 val. COLDPLAY koncer-
tas dideliame ekrane. Baras stato: visi gėrimai 
– 50 % pigiau.  Nuo 22 val. – diskoteka. Įėjimas  
nemokamas. 
Vasario 19 d. – „„NESĖ RELAX“ TRIBUTE 2 JUS-
TIN TIMBERLAKE: Atviro seksualumo ir skan-
dalų naktis.
Vasario 20 d. – KARŠTAS VYRIŠKAS STRIPTIZAS – 
NUSIVYLUSIOMS NAMŲ ŠEIMININKĖMS.
Vasarį degtinėms – 30 % nuolaida,  su „silver“ 
kortele energinis gėrimas „Nesė Relax“ – 5 Lt.
V-VI įėjimas – 25 Lt. Su „silver“ kortele – 5 Lt 
pigiau. 
Šeštadieniais  „Chorų karų“ transliacijų žiūrovams 
-  nuolaidos ir dovanos. Jei Klaipėdos choras užims 
1-2 vietą, sąskaitos tirps 30 %, visiems – kvietimai 
į vakarėlio tęsinį klube “Nesė Relax“.
VAIKAMS:  klounai DULIDU  laukia jūsų KIEVIENĄ 
ŠEŠTADIENĮ, NUO  12 VAL.  su „Gaja kids“ dova-
nėlėmis. 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, turbosoliariumai, įvairios pirtys, mini 
baras, stalo tenisas, vaikų kambariai. 
Abonementai tik nuo 60 Lt!“
www.kitonija.lt,  www.apelsingym.lt

(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 

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 abonemen-
tams! Visi kviečiami į šokių pamokas suaugusiems ir 
vaikams! Pasiek tikslą su Herkaus sporto klubu!

DžIAZO KLUBAS „KURPIAI“

(Kurpių 1a., Klaipėda. Informacija tel. 410 555, 
410 333 arba www.jazz.lt)
Kiekvieną darbo dieną kompleksiniai pietūs tik 5Lt.
Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 20 val. VEI-
KIA DŽIAZO PIANO BARAS. Pianistai: Saulius 
Šiaučiulis ir Ričardas Dubinskas.
Vasario 15 d. 21.30 val. - gyvos muzikos vaka-
ras su pianistu M.Liutiku, saksofonistu L.Urbiku 
ir vokaliste K.Jatautaite.
Vasario 16 d. 21.30 val. – grupė „Maestro“ .
Vasario 17 d. 21.30 val. – grupė „Soul Bos-
sa Nova“ .
Vasario 18 d. 21.30 val. – grupė „The West Co-
ast“.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

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 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

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)
Aerobika, kūno dizainas, kardio dance, kalanetika, 
joga, pilates. Perki abonementą dabar ir sekančiam 
gauni 15 % nuolaidą
8 kartų „JOGA + PILATES“ abonementas – tik 87 lt!
Jeigu Jūs sugalvojote pakeisti sporto klubą, tai at-
neškite seną abonementą (2009-jų metų) iš kito 
sporto klubo ir mūsų klube mėnesinį ar 12 kartų 
abonementą gausite su 50% nuolaida.

LEDI GyM

„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

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.
Penktadieniais ir šeštadieniais nuo 20 val. groja 
gyva muzika. Įėjimas nemokamas!
Ruošiame banketus, progines šventes, išvežamuo-
sius banketus , furšetus , gedulingus ir metinių 
pietus. Atskira salė pokyliams, konferencijoms.

(Baltijos pr. 14–102. Tel. 8 600 29 009, el.paštas 
jogasavespazinimas@gmail.com)
Kovo 4 d. – Gongo garso užsiėmimai su www.
gong.lt ir jogos užsiėmimai pradedantiesiems 
pirmadieniais, trečiadieniais 18.45 val. 

REStORANAS „KLAIPĖDA“

Vasario 14 d.  (Sekmadienį) 19.00 val. 
MEILĖS VAKARAS LEGENDINIAME KLAIPĖDOS RES-
TORANE “ŠĮVAKAR PASAKYSIU MYLIU…”
PROGRAMOJE:
Džordana Butkutė, Šokių Deivė ir rafinuotasis va-
karo vedėjas Kazanova.
Pagrindinis vakaro prizas – romantiška meilės naktis 
dviems „Klaipėdos“ viešbučio apartamentuose!
Bilieto kaina 35 Lt. Tel. +37061672427

jOGOS IR MEDItACIjOS  
NAMAI „PAžINIMAS“

„RyžIŲ MALūNAS“ 

(Tel. 8 46 474 764,  Žvejų g. 22, Klaipėda, 
www.oldporthotel.lt)
Vasario 14 d. nuo 20 val. kviečiame Šv. Valentino die-
ną švęsti ant marių kranto –  pizza/pasta restorane 
„Ryžių Malūnas“!  Jūsų laukia Ypatingas  šventinis 
meniu; meilės eliksyras už ypač patrauklią kainą; ir 
specialiai Jums, vakarėlio metu DJ gros svaiginančią 
„Širdžių muziką“. Įėjimas nemokamas!

(Liepų g. 48A, Klaipėda, tel. 410 001, 400 880 
arba www.ararat.lt)

Papuošalų salonų „Silver City” akcija: perkan-
tiems sidabrinę, karoliukų vėrimui skirtą apy-
rankę „MySecret“ dovana – 5 karoliukai, kurių 
vertė 99,50 Lt. Vasario mėnesio viliojančios 
kainos: stiklo karoliukas – 19,90 Lt, sidabrinis 
karoliukas nuo 39,90 Lt. Akcija vyksta prekybos 
centruose „Arena“, „Banginis“, „BIG“. Daugiau 
informacijos  www.mysecret.lt.

grožis
SILVER CIty

NAKtINIS KLUBAS „DR.WHO“

(Naujojo Sodo g. 1, tel.: 8 640 44484 
www.drwho.lt). Durys atidaromos 22.30 val.

(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“

ALAUS DARyKLA-REStORANAS 
„MEMELIS“

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

REStORANAS „jUODASIS VILKAS“ 

(Statybininkų pr. 18, 
tel. 8 620 38 235, 341 271)
Darbo dienomis kompleksiniai piet8s –tik 7 Lt. 
Vis1 vasario mėnesį cepelinams -40% nuolaida 
- tik už 6Lt. Karbonadai: žuvies, vištienos, 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! 



AVINAS Dirbsite negailėda-
mas savęs, o ir reikalų bus per 

akis. Jei būsite nuoseklus, laiko pa-
kaks viskam. Vakarop nepatartina 
užmegzti pažinčių, skolinti ar grąžin-
ti pinigų. 

JAUTIS Metas puikus, kurkite 
ateities planus, fantazuokite, jū-

sų norai turės tendenciją pildytis. Ap-
linkiniai jums simpatizuos, reikš pa-
garbų dėmesį. Tai gera proga pokal-
biui su žmogumi, nuo kurio priklau-
so jūsų ateitis, pripažinimas. 

DVYNIAI Meskit iš galvos niū-
rias mintis, laikas veikti. Jei turi-

te kokių planų, būtinai juos įgyven-
dinkite, nebijokite skolinti ar pats im-
ti paskolą. 

VĖŽYS Metas puikus, todėl ne-
praleiskite progos pabūti su ar-

timaisiais. Stenkitės išlikti pozityvus, 
kuo mažiau konfliktuoti. Būkite dė-
mesingas dalykams, kuriuos sužino-
site iš savo draugų. 

LIŪTAS  Naudingas metas: pa-
lanku įsigyti nekilnojamąjį tur-

tą. Tinka pirkti dovanas, teikti jas 
draugams, mylimam žmogui. Neven-
kite pabūti pats su savimi.

MERGELĖ Būkite atidesnis sau, 
aplinkinių patarimams – tai pa-

dės geriau suvokti galimybes, išvysti 
dar neatrastus talentus. Nevenkite 
atviro pokalbio su sutuoktiniu. 

SVARSTYKLĖS Bendravi-
mas su kitais žmonėmis bus 

labai nekonstruktyvus, tad jei tiki-
tės nuveikti ką nors rimta, verčiau 
darykite tai vienas. Blaiviai vertin-
kite savo galimybes – tai padės iš-
spręsti problemą, kuri gali atrodyti 
neįveikiama. 

SKORPIONAS Sunkiai seksis 
save tramdyti, todėl jei įmano-

ma, venkite bendravimo. Meilę gali 
užgožti darbai, pareigos. Jei santykiai 
su partneriu nutrūktų, vėliau nesun-
kiai juos atnaujinsite.

ŠAULYS Geras laikas tvarkyti 
svarbius dalykinius reikalus – 

mokėkite naudotis palankiomis vei-
klai aplinkybėmis. 

OŽIARAGIS Bandydamas pa-
teisinti gerą reputaciją galite 

persidirbti ar patirti stresą. Ar tikrai 
verta? Neignoruokite nepažįstamų 
žmonių skambučių ar laiškų – žinia 
gali būti tikrai svarbi jums.

VANDENIS Laukia įtemptas 
protinis darbas, tačiau jis jūsų 

neišvargins, greičiau džiaugsitės pa-
sitaikiusia proga save realizuoti. Sėk-
minga diena verslininkams. 

ŽUVYS Aplinkinių dėmesys 
suteiks jėgų ir optimizmo. Pri-

imkite gautus pasiūlymus bendra-
darbiauti, neatsisakykite paviešėti 
ten, kur esate kviečiamas. Tai puiki 
diena pasirodyti visuomenėje ir pri-
imti svečius. 

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės 
prizą įsteigė „Pegaso“ knygynas. 
Šios savaitės prizas – Liz Thorn-
ton, Jean Power knyga „Karoliukų 
ABC“.

KRYŽIAŽODIS

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 
1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA 
(tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES AT-
SAKYMAS. Pvz: DIENA KL KLAIPE-
DA (žinutės kaina – 1 Lt).  
2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu at-
sakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakci-
ją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda.  Šios sa-
vaitės nugalėtoją paskelbsime antra-
dienį, vasario 23 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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Knyga „Karoliukų ABC“ – tai, ko prireiks 

kuriant įdomius ir spalvingus aksesu-

arus iš karoliukų.

Sužinosite viską apie reikalingas prie-

mones ir įrankius, karoliukų vėrimo 

technikas ir būdus. 

Išsamios instrukcijos ir patogus kny-

gos formatas padės greitai lavinti įgū-

džius ir išmokti kurti dirbinius iš karo-

liukų. 

Sau patinkančių papuošalų pavyz-

džių ras ir pradedančiosios, ir jau pa-

mėgusios karoliukų meną.

Iš kokio filmo yra šis kadras?

a) „Vilkolakis“,

b) „Baubas“,

c) „Pilnatis“.

Atsakymus siųskite e. paštu  

laimek@klaipeda.daily.lt. 

Praėjusio testo atsakymas – 

– c) „Tai kur po velnių tie Mor-

ganai?“ 

Laimėtojas – 

Romas PERMINAS.

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.



orai  klaipėdoje vasario 15-ąją
Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

rytoj

trečiadien[

–6–5–6 –6

–5–4–5 –5

–4–4–5 –5

3

5

5

Aukso puode – 599 107 Lt
Visa lentelė – 100 000 (1 x 100 000) Lt 
Įstrižainės – 13 Lt 
Eilutė – 3 Lt
Keturi kampai – 2 Lt 
33 43 21 13 66 04 70 75 74 36 34 38 01  
51 05 31 59 10 15 56 37 35 40 50 08 71  
49 16 57 58 22 46 02 45 63 – ke
turi kampai
32 17 27 25 62 – eilutė
68 14 20 48 60 – įstrižainės
47 30 03 – visa lentelė 

Papildomi prizai:
30 000 Lt – 0480012

30 000 Lt – 0605114
30 000 Lt – 1169727 
25 000 Lt – 0474314 
20 000 Lt – 0939818 
20 000 Lt – 0597738
20 000 Lt – 0355432
20 000 Lt – 0163579
20 000 Lt – 1127509
20 000 Lt – 0040342 
20 000 Lt – 0660012
20 000 Lt – 0197331
15 000 Lt – 1112743
10 000 Lt – 0786259
10 000 Lt – 0005323
10 000 Lt – 0182524 

10 000 Lt – 1035095
10 000 Lt – 1158357 
10 000 Lt – 0098767
10 000 Lt – 1041931
10 000 Lt – 0627010 
10 000 Lt – 0155294 
10 000 Lt – 0097346 
10 000 Lt – 0577116 
10 000 Lt – 0164507
10 000 Lt – 0812625
10 000 Lt – 1133610
10 000 Lt – 1093979
10 000 Lt – 0043200
10 000 Lt – 1135915
10 000 Lt – 0983068 

10 000 Lt – 1125833
10 000 Lt – 0608675 
10 000 Lt – 0285349 
„Audi A3“ (TV) – Eligijus Pau
lauskas
„Audi A3“ – 0805109 
„Audi A3“ – 0889032
„Audi A3“ – 0875398 
„Audi A3“ – 0290887 
„Ford Fusion“ (Loto 1634) – Pra
nas Asnauskas iš Klaipėdos 
Kaspersky programos 044*500 

Kvietimai į TV: 
021*793, 011*164, 078*010 

kokteilis

Atėnai  +17
Berlynas  –1
Brazilija +28
Briuselis  0
Dublinas  +7
Kairas +30
Keiptaunas  +24
Kopenhaga  0

Londonas  +5
Madridas  +4
Maskva  –4
Minskas  –5
Niujorkas  +2
Oslas  –5
Paryžius  +4
Pekinas  +1

Praha  –4
Ryga  –7
Roma  +11
Sidnėjus +28
Talinas  –6
Tel Avivas +28
Tokijas  +7
Varšuva  –2

Saulė teka 8.00
Saulė leidžiasi 17.40
Dienos ilgumas 9.40
Mėnulis (jaunatis)

46-oji metų diena. Iki Naujųjų me-
tų lieka 320 dienų. Saulė Vande-
nio ženkle.

Šiandien: 
Alina, Faustinas, 
Girdenis, Jordanas, 
Jovitas, Jurgina (Jurgita), 
Vytis, Zygfridas. 
Rytoj: 
Julijona, Julijonas, 
Laimutė, Tautvydė, Ulė.

vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–6

–5

Vilnius
–6

Alytus
–6

Kaunas
–5

Utena

–5

–6
Panevėžys

–6
ŠiauliaiTelšiai

–7

Klaipėda
–6

Vėjas
2–5 m/s

Šiandien, vasario 15 d.

Orai
Šiandien vietomis negausiai pasnigs. 
Oro temperatūra 4–7 laipsniai šalčio. 
Antradienį žymesnių kritulių nenuma-
toma. Naktį ir rytą vietomis rūkas, šerkš-
nas. Temperatūra naktį 6–9, dieną 3–7 
laipsniai šalčio.

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

Už ga vė nės Klai pė do je kas met vis 
tau tiš kes nės. Šie met se na mies čio 
kie muo se žie mą va ran tys klai pė
die čiai ne tik val gė ant lau žo kep
tų bly nų, bet ir pa tys ga lė jo su si
mal ti mil tų bei su si pjau ti mal kų.

Sek ma die nio po pie tę Et no kul tū
ros cent ro kie me liuo se šmaikš tūs 
ir links mi Ka na pi nis su La ši ni
niu ne tik ga ly nė jo si tar pu sa vy je, 
ban dy da mi iš siaiš kin ti – žie ma ar 
pa va sa ris ar ti miau siu me tu nu ga
lės, bet ir šė lo su vai kais.

Kau kė ti, links mi, iš dy kę ma žie ji 
klai pė die čiai su da rė di des nę Už ga
vė nių šven tė jų da lį. Šį kart jiems la
biau pa si se kė nei suau gu sie siems, 
nes vy res nie ji tik vai ši no si ir lin
ga vo į tak tą su mu zi kan tais. Vai kai 
tu rė jo iki šiol ne ma ty tą ga li my bę 
pa čiuo ži nė ti nuo kal niu ko ap si žer
gę mai šus, pri kimš tus šiau dų.

Ko ne kiek vie nas, už su kęs į šur
mu lin gus Už ga vė nių pa tie ka lais 
kve pian čius Klai pė dos se na mies

Už ga vė nės skel bia žie mos ga lą

čio kie mus, pa si ju to te le vi zi jos 
žvaigž dė mis – be si links mi nan
tie ji bu vo fil muo ja mi ir kal bi na
mi įspū din go per si ren gė lio – te
le vi zi jos ope ra to riaus.

Tie, ku rie ne spė jo pa si ga min ti 
kau kės, ją ga lė jo įsi gy ti čia pat.

Lyg žir niai Už ga vė nių šiu pi ny je 
links mi klai pė die čiai ma lė si kie
me liuo se, ti kė da mi, kad Ka na pi
nis ir šie met nu ga lės La ši ni nį, o 
jo gau siai bars to mi grū dai reiš kia 
ar tė jan čio pa va sa rio švie są, va sa
ros ši lu mą ir ru dens gau są.

iš mo nė: �� ant�šie�no�pri�kimš�tų�mai�šų�čiuo�ži�nė�ti�minkš�ta�ir�sma�gu.�
� Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.

tra di ci ja: �� kiek�vie�nas� šven�tės�
da�ly�vis�tu�rė�jo�pa�ra�gau�ti�bly�nų.

teleloto Tiražo Nr. 723
2010-02-14

1373 m. pir mą kar tą pa mi nė tas Ute nos 
mies tas.
1386 m. Lie tu vos di dy sis ku ni gaikš tis 
Jo gai la pa si krikš ti jo Kro ku vo je.
1564 m. gi mė ast ro no mas bei ma te ma-
ti kas, su konst ra vęs pir mą jį te les ko pą ir 
pra dė jęs ste bė ti dan gų, Ga li leo Ga li lei.
1710 m. gi mė Pran cū zi jos ka ra lius 
(1715–1774) Liud vi kas XV, ša lies mo nar-
chu ta pęs vos pen ke rių me tų.
1857 m. mi rė ru sų kom po zi to rius Mi-
chai las Glin ka.
1892 m. gi mė Ka zys Bi zaus kas, vals ty-
bės vei kė jas, 1918 m. Va sa rio 16 die nos 
Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo ak to sig-
na ta ras. Bol še vi kų su šau dy tas 1941 m. 

ne to li Mins ko.
1947 m. spe cia liu SSRS vy riau sy bės 
nu ta ri mu ta ry bi niams pi lie čiams už-
draus ta tuok tis su už sie nie čiais.
1996 m. bu vu siam JAV pre zi den tui 
Ro nal dui Rea ga nui Los An dže le bu vo 
įteik tas Vil niaus gar bės pi lie čio liu di ji-
mas ir me da lis.
1998 m. 58 me tų Leo nar das Za vis to no-
vi čius Šir vin tų ra jo no Drau čių kai me iš 
le ga liai tu rė to me džiok li nio šau tu vo ir 
ka ra bi no nu šo vė aš tuo nis as me nis bei 
pa ts bu vo mir ti nai su ža lo tas; kai me, 
ku ria me te bu vo 4 gy ve na mie ji na mai, 
gy vi li ko tik du žmo nės, įskai tant žu di-
ko mo ti ną.

Kaip ko vo ti su cha mais?
Šian dien ne ste bi na, kai at ši li mo ne-
su lauk da mi gy ven to jai pa tys va lo 
snie gą ap link sa vo na mus. Kar tais 
tal ka bū na gau si, o kar tais su kas-
tu vu mo suo ja ma po vie ną. Ta čiau, 
kad ir kaip bū tų, kiek vie nas ka sė-
jas, ko vo da mas su snie go kal nais ir 
lie da mas sū rius pra kai to la šus, ma-
to, į ku rią iš va ly tą  vie tą sta tys sa vo 
la bai my li mą au to mo bi lį.
Ta čiau aną dien vie nas darbš tuo-
lis bu vo leng vai šo ki ruo tas, kai su-
si dū rė su, tik rą ja to žo džio pra sme, 
cha mu.
„Penk ta die nio va ka re va liau snie-
gą, – ap mau dą per ra ge lį lie jo Kos-
tas. – Nes pė jau pa si džiaug ti re zul ta-
tu, šast į ma no nu va ly tą vie tą įvai-
ra vo „pa ca nas“. Pas ta tęs BMW au-
to mo bi lį, lyg nie kur nie ko nuė jo 
na mo. Kaip per spė ji mą pir ma jam 
kar tui ant au to mo bi lio dang čio pa-
li kau mai šą, pil ną šiukš lių. Kad ka-
ti nai ga lė tų vai šin tis.“
„Kok tei lio“ ger bė jas klau sia, kaip 
bū tų ga li ma jam ir ki tiems ge riems 
žmo nėms etiš kai ir kul tū rin gai 
išauk lė ti cha mus.
„O jei gra žūs žo džiai ne pa dės, gal 
ply tą su raš te liu pa lik ti? – pa ts at sa-
ky mo va rian tus klau sia mai siū lė 
klai pė die tis, pri si pa ži nęs, kad ne-
no rė tų im tis griežčiausių veiks mų.

Ko vos bū das
Bo ri sas iš 12-ojo bu to, tik riau siai 
dau ge lis klai pė die čių jį ge rai pa-
žįs ta, jau pa si rin ko sa vo ko vos me-
to dą – per spė ja raš te liais. „Kok tei-
lis“ at si pra šo už ori gi na le esan čias 
klai das, ta čiau nie kuo pa dė ti ne ga-
li, nes ne tu ri tei sės jų tai sy ti.
O raš te ly je pa ra šy ta: „De me sio!!! 
Kas ne da ly va vo kie mo va ly me ir 
sta to ma šy ną kie me, ga li iš kar to 
skam bin ti į po li ci ją ir sa ky ti, kad Bo-
ri sas (12 bu tas) nu lei do pa dan gas“.

ori gi na las: �� štai� to�kį� raš�te�lį�
su�kur�pė�Bo�ri�sas.

Čes ka (397 719; klai pė die čiai, gy ven ki me 
drau giš kai, gerb ki me vie ni ki tų dar bą)
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