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Ne li ko ir san tau pų
Uos ta mies ty je yra 1 559 dau gia
bu čiai, pri jung ti prie bend ro
vės „Klai pė dos ener gi ja“ ši lu mos 
tink lų. Dau gu ma tų na mų pa sta
ty ti dar iki 1993 me tų. Anot įmo
nės Ši lu mos par da vi mo ir rin ko
da ros de par ta men to di rek to riaus 
Vir gi ni jaus Zut kio, di džiau sias 
be veik vi sų to me to na mų trū ku
mas – ma žas ener ge
ti nis efek ty vu mas. 

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

Dras tiš ka vai ko pa gro bi mo ir iš
pir kos rei ka la vi mo is to ri ja Klai
pė do je jau iš tir ta, trūks ta tik vie
no įta ria mų jų psi chiat ri nės eks
per ti zės. Šio klai pė die čio mo ti
na įsi ti ki nu si, kad jos sū nus ta
po bend ri nin ko įran kiu ir at pir
ki mo ožiu.

Gy dė si Švėkš no je
Va sa rio pra džio je Lie tu vą su krė
tė ži nia apie Klai pė do je pa grob
tą pir mo ką, už ku rį pa rei ka lau ta 
400 tūkst. li tų iš pir kos.

Tą pa čią die ną nu si kal tė liai 
bu vo su lai ky ti, o svei kas ir gy vas 
vai kas iš lais vin tas.

Net ru ko paaiš kė ti, kad pa gro
bė jai – dar bo ne tu rin tys, sko
lų sle gia mi klai pė die čiai 42 me tų 
Ge na di jus Ušu ren ki nas ir 45 me
tų Vla di mi ras Kar po vas. 

Vy rai de mas kuo ti pa gal te le
fo no, iš ku rio ra šė ži nu tes, duo
me nis.

By los ty ri mą kont ro liuo jan
tis pro ku ro ras Rus la nas Ušins
kas penk ta die nį teis mą pa pra šė 
skir ti V.Ušu ren ki nui psi chiat ri
nę eks per ti zę. Paaiš kė jo, kad šis 
vy ras daug kar tų gy dy tas Švėkš
nos psi chiat ri jos li go
ni nė je.
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Lietuvojeatstumtas
V.Ušackasgalipadaryti
puikiątarptautinękarjerą.
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„Ga li me tik sva jo ti apie 
kaž ko kius kos mo sus.“
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by la – 
į pa bai gą
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PurvoupėsMadeiros
kurortepasiglemžė
dešimčiųžmoniųgyvybes.

Pasaulis 13p.
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23 psl.

Spręskite kryžiažodį 
ir lamėkite prizą

Įmonės„Klaipėdosenergija“Šilumos
pardavimo
irrinkodaros
departamento
direktorius
Virginijus
Zutkis
apiešilumos
taupymo
priemones
žiemą.

4p. 

Mo kes čiai ve ja į miš ką
Vis dau giau klai pė
die čių ne beiš ga li 
su si mo kė ti  
už šil dy mą.  
„Ne mo kė siu, nes 
ne be tu riu iš ko“, – 
guo dė si dau giau sia 
ši lu mos mies te  
su var to jan čio  
Su lu pės gat vės 13 
na mo gy ven to jas.  
Sąs kai tos už sau sį – 
treč da liu di des nės 
nei už gruo dį.

iš lai dos: � visdidesnessąskaitasgaunantyssenųdaugiabučiųgyventojainebeišgalisusimokėtišilumosga
mintojams.Šiuostaippatįkampąstumianegailestingaididėjantidujųkaina.  NerijausJankauskonuotr.
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Penkiuose didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose vykstančios vi-
suomeninių organizacijų mugės 
jau ateinantį sekmadienį (vasario 
28 d.) atkeliauja į Klaipėdą. Ren-
ginys, į kurį kviečiami visi mies-
tiečiai, vyks Klaipėdos viešbuty-
je (Naujojo Sodo g. 1). 

Pradėdamas mugės šurmulį, 12 
val., sveikinimo žodį tars meras 
R.Taraškevičius. Mugėje mies-
tiečiai galės susipažinti su gau-
sybės nevyriausybinių organiza-
cijų (NVO) veikla, pabendrauti su 
jų atstovais ir stebėti jų pareng-
tus prisistatymus. Mugė ypatin-
ga tuo, kad prisistatys labai įvai-
rios organizacijos: vienijančios 
kūrybingą ir aktyvų jaunimą, be-
sidominčius ekologija ir verslu-
mo-lyderystės ugdymu, gamta, 
politika; jungiančios garbius se-
nolius ir studentus, žmones, no-
rinčius padėti kitam, ir neįga-
liuosius; puoselėjančios šeimos 
vertybes, tautiškumą; kuriančios 
šviesesnę miesto ateitį ir ugdan-
čios žmogaus potencialą. Mu-

gėje dalyvaus asociacija „Ma-
no miestas Klaipėda“, Lietuvių 
tautinio jaunimo sąjunga, „Se-
namiesčio“ ROTARACT klubas, 
VšĮ „Kitas variantas“, ekologinis 
klubas „Žvejonė“, Dvasinės pa-
galbos jaunimui centras, Raudo-
nojo Kryžiaus draugija, Aktyvaus 
laisvalaikio leidimo klubas, Lietu-
vos pensininkų sąjunga „Bočiai“, 
jaunimo kultūrinė organizaci-
ja „Kultūros raktas“, „Caritas“, 
asociacija „JCI Klaipėda“, Klai-
pėdos socialinės ir psichologinės 
pagalbos centras, Klaipėdos aps-
krities teisininkų klubas, Jaunie-
ji konservatoriai, jaunųjų talentų 
organizacija „Fenomen“, Lietu-
vos agentūros „SOS vaikai“ Klai-
pėdos skyrius, Mažesniųjų brolių 
ordino Neįgaliųjų dienos centras, 
bendrija „Klaipėdos viltis“, Soci-
alinių mokslų kolegijos studentų 
klubas, jaunimo sveikatos cen-
tras „Bendraamžiai“, VšĮ „Nuo 
pradžios“, Jungtinio demokrati-
nio judėjimo asociacija.         

Mugės tikslas – nutiesti tiltą 
tarp NVO ir žmogaus, paska-

tinti ir padrąsinti miestiečius 
įsitraukti į veiklą ir taip save 
realizuoti. Dalį savo laiko skirda-
mas neatlygintinai veiklai, žmogus 
ne tik prasmingesne pavers savo 
kasdienybę, bet ir taps bendruo-
menės nariu. Savanorystė ir daly-
vavimas NVO veikloje – kiekvie-
nam prieinamas gyvenimo būdas, 
kuris padeda susirasti naujų drau-
gų, įgyti vertingos patirties. Daly-
vavauti organizacijų veikloje gali 
kiekvienas nuo 16 iki 99 metų: te-
reikia laisvos valandos ir noro pa-
dėti, ką nors veikti ar keisti.

Susidomėjusiems mugės daly-
viams iškart bus pasiūlytos gali-
mybės įsitraukti, o nežinantiems, 
kodėl verta dalyvauti tokioje vei-
kloje, abejones padės išsklaidyti 
nuomonių dvikova ypač dėme-
sį traukiančia tema „Dalyvauti 
(ne)verta“. Nuomonių dvikovos 
dalyviai – aktyvūs miestiečiai: 
S.Januška, estrados atlikėjas, 
D.Stankaitienė, Klaipėdos soci-
alinės paramos centro direktorė, 
A.Velykinė, NVO Vakarų Lietuvos 
vartotojų federacijos tarybos narė, 

A.Bagdonavičius, Jaunimo cen-
tro direktorius, E.Stankevičiūtė, 
KU studentų atstovybės pre-
zidentė, A.Pranckaitis, versli-
ninkas. Diskusiją ves M.Vitkus, 
Klaipėdos jaunimo reikalų koor-
dinatorius. Daugiau informaci-
jos: www.jauniejiteisininkai.lt. 
Koordinatorė Klaipėdos mies-
tui – E.Tulauskaitė. Projekto va-
dovas – M.Gerdauskis.

Lietuvos teisininkų draugi-
ja pagal paprojektį „Lietuvos 
gyventojų pilietinio aktyvumo 
skatinimas“ (Nr. 2004-LT0008-
NVO-1EEE/NOR-02-091), ku-
rio tikslas – supažindinti Lietu-
vos visuomenę su NVO veikla ir 
skatinti įsitraukti į šių organiza-
cijų veiklą, gavo paramą, kurios 
suma yra 157 826,7 lito. Pagrin-
dinės paprojekčio veiklos: socio-
loginis tyrimas, narių mokymai, 
NVO mugės didžiuosiuose mies-

tuose ir suvažiavimas Vilniu-
je. Paprojektį finansuoja Islan-
dija, Lichtenšteinas, Norvegija 
pagal EEE ir Norvegijos finansi-
nius mechanizmus ir bendrai fi-
nansuoja Lietuva. Apie finansa-
vimą: www.eeefondai.lt. 

Šis paprojektis, orientuotas į 
pilietinės visuomenės stiprini-
mą  per NVO sektoriaus  toly-
gią  plėtrą. Bendrovės „Rait“ at-
likto tyrimo rezultatai parodė, 
jog daugiau nei pusė apklaustų-
jų (53 proc.) nežino, kas yra NVO. 
Vis dėlto net apie 40 proc. mano, 
jog visuomeninės organizacijos – 
perspektyvios ir greičiausiai taps 
neatskiriama Lietuvos visuome-
nės dalimi, o visuomenininkai yra 
patrauklesni ir jiems labiau seka-
si. Organizatoriai mano, jog rei-
kiamu impulsu įsitraukti į NVO 
veiklą taps visuomeninių organi-
zacijų mugės. 

Lietuvos teisininkų draugijaR

Tavo galimybių mugė Klaipėdoje
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Už per nai išar dy ta ir re konst ruo ti 
iš vež ta Klai pė dos pa vel do įžy my
bė – pa su ka mas pės čių jų til te lis – į 
pi lia vie tės ka na lą grįš bir že lį.

Tai dis ku si jo je „Pi lis, uos tas, pa
su ka mas til te lis: is to ri ja ir per
spek ty vos“ pa skel bė mies to me
ras Ri man tas Ta raš ke vi čius.

„Ma no me, kad pa su ka mas til
te lis tu ri grįž ti į vie tą. Ta čiau kai 
daug ren gi nių, jis ne be ten ki na 
pės čių jų srau tų. Po 4–5 me tų ši 
te ri to ri ja bus vi sai ki to kia, žmo
nių ju dė ji mas čia bus dar di des
nis. Rei kė tų, kad jį su ki nė tų ne du 
vy rai, o tai bū tų da ro ma me cha
ni zuo tai“, – tvir ti no uos ta mies
čio va do vas.

Jam pri ta rė ir Klai pė dos uni ver
si te to rek to rius Vla das Žul kus.

„Tai pa da ry ti bū ti na. Kai bu vo 
ke li lai vai, pa ka ko, jog til te lį su ki
nė tų vy rai. Da bar rei kia jį pa to bu
lin ti, kad bū tų ga li ma iš leis ti dau
giau lai vų“, – tei gė V.Žul kus.

Pro jek tuo to jai tvir ti no, jog ša lia 
res tau ruo ja mo til te lio ga lė tų at si
ras ti nau ji – nu va žiuo jan tis, pa
ke lia mi.

Vie nas pa siū ly mų – sta ty ti al
ter na ty vų til tą, ku riuo pri rei kus 
ga lė tų va žiuo ti ir grei to sios pa
gal bos au to mo bi lis.

Taip pat bu vo siū lo ma sta ty
ti til tą, ku rio aukš tis bū tų toks, 
kad ga lė tų pra plauk ti bent ma
žie ji lai ve liai. Anot pro jek tuo to
jų, bū tų ga li ma pa su ka mą til te lį 
lai ky ti ant kran to kaip eks po na
tą, o vie to je jo sta ty ti nau ją.

Pa teik tas ir pa siū ly mas, kaip 
res tau ruo ja mą pa su ka mą til te lį 
pa vers ti val do mu me cha ni zuo tai.

„Pap ras to mis die no mis jį bū
tų ga li ma su ki nė ti me cha ni zuo
tai, o šven čių me tu – ran ko mis“, 
– tvir ti no bend ro vės Pro jek tų 
cent ro di rek to riaus pa va duo to jas 
To mas Lie kis.

Pa su ka mas pės čių jų til tas per 
pi lia vie tės ka na lą pa sta ty tas 1855 
me tais. Jis yra tech ni kos pa mink
las. Tai vie nin te lis to kio ti po me
cha niz mas Lie tu vo je.

Til te lis grįš tik va sa rą

Iš mon ta vo: �� pa�su�ka�mas�til�te�lis�bu�vo�išar�dy�tas�už�per�nai�spa�lį.��
� Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

 1 Pa ta rė ne gim dy ti
G.Ušu ren ki no mo ti na 
Je le na Lav re no va dien

raš čiui pa sa ko jo, kad prieš daug 
me tų pa gim dė ne gy vą kū di kį, o 
kai lau kė si Ge na di jaus, me di kai 
jai pa ta rė at si kra ty ti vai siaus.

Gy dy to jai tą syk ti ki no – vai kas 
gims ne svei kas.

„Jau vai kų dar že ly je Ge na bu
vo ki toks nei vi si vai kai. Daž ną 
die ną sė dė da vo kam pu ty je ir va
lan dų va lan das min ky da vo plas
ti li ną. Pir mo je kla sė je jis ne su ge
bė jo nie ko iš mok ti. Tė vas jį už tai 
be gai les čio mu šė, bet tai ne gel
bė jo. Vai kas mo kė si pa gal bi nė je 
mo kyk lo je, bet ir ten ne ką teiš
mo ko, bai gė tik ke tu rias kla ses, 
– pa sa ko jo J.Lav re no va. – Vė liau 
jis ban dė dirb ti, bet il giau nie kur 
neužt ruk da vo. Ge na ge ros sie los, 
bet trum po pro te lio. Nuo vai kys
tės įra šy tas į psi chiat ri jos li go ni
nės Ban gų gat vė je įskai tą.“

71 me tų mo te ris užau gi no du 
sū nus. Jau nė lis – svei kas ir pro
tin gas, gy ve na už sie ny je.

Tai iš jo J.Lav re no va su ži no jo, 
kad vy res ny sis sū nus suim tas ir 
įta ria mas vai ko pa gro bi mu.

Du kart įkei tė bu tą
Du in fark tus iš gy ve nu si mo te ris, 
pa sa ko da ma apie sū nų, graibs tė si 
už šir dies. Pa gy ve nu si klai pė die tė 
pa sa ko jo, kad G.Ušu ren ki nas du
kart bu vo įkei tęs šei mos būs tą.

Tik per plau ką mo te ris iš gel
bė jo nuo sa vy bę, kas kart ne ga
lė da ma at si ste bė ti, kad ne kil
no ja mo jo tur to agen tū ros sku ba 
su da ry ti san do rius su neį ga liu 
žmo gu mi.

„Di džiau sia Ge nos ne lai mė, 
kad jis la bai leng vai pa si duo da 
ki tų žmo nių įta kai. Vla di mi ras, 

Pag ro bi mo by la – į pa bai gą

ku ris da bar kar tu įta ria mas vai
ko pa gro bi mu, jau daug me tų juo 
ma ni pu liuo ja. Kai gu lė jau li go ni
nė je, Vo lo dia jį su ve džio jo už sta
ty ti mū sų dvie jų kam ba rių bu tą“, 
– guo dė si mo te ris.

Mo te rį su ti ko li go ni nė je
„Prieš ke le tą me tų Švėkš no je sū
nus su si pa ži no su to kia Gert rū da, 
– pa sa ko jo J.Lav re no va. – Ta mo
te ris jį vy nio ja apie pirš tą. Vos tik 
gau na abu pa šal pas, va žiuo ja pas 
jos gi mi nai tes į Plun gę, o ne tru
kus grįž ta vis ką iš lei dę. Ji me luo
ja per akis. Juk ir bu tą iš nuo mo ju
siems šei mi nin kams aiš ki no, kad 
abu dir ba.“

Mi nė ta me bu te įta ria mie ji ir 
lai kė pa grob tą vai ką, ku rį pri žiū
rė jo G.Ušu ren ki no su gy ven ti nė.

J.Lav re no va pa sa ko jo, jog sū
naus su gy ven ti nė jam ža dė jo, 
kad gi mi nai čiai grą žins sko lą, o 
40 tūkst. li tų per ves į G.Ušu ren
ki no są skai tą.

Šven tai ti kė da mas pa ža dais, 
vy ras pra šy da vo sa vo se ny vos 
mo ti nos pi ni gų su gy ven ti nei rū
ka lams nu pirk ti.

Mo te ris bai mi na si, kad įkal bė
tas su gy ven ti nės ir drau go sū nus 
pri siims vi są kal tę sau.

Kol kas ofi cia lio ji nu si kal ti
mo sche ma to kia: G.Ušu ren ki nas 
su gal vo jo ir įgy ven di no vai ko pa
gro bi mą. 

Jo drau gas be na mis V.Kar po vas 
tik tal ki no nu si kals tant, o su gy
ven ti nės G.Dau si nie nės sta tu sas 
– liu dy to ja.

Tad pro tiš kai at si li kęs vy ras ga
li tap ti kal čiau siu iš tri ju lės.

Įta ria ma sis: �� G.Ušu�ren�ki�nas�pri�sii�ma�di�džią�ją�vai�ko�pa�gro�bi�mo�kal
tės�da�lį.�� � Vy�tau�to�Liau�dans�kio�nuo�tr.

Pro tiš kai at si li kęs 
vy ras ga li tap ti kal
čiau siu iš tri ju lės.
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Savaitgalįklaipėdiečiainetik
daužėvarvekliusnuobalko
nų,betirėmėsikastisusi
kaupusįsniegąnuodaugia
bučiųnamųstogų.Vislabiau
atšylantorams,baiminama
si,kadtirpstantsnieguisu
sikaupęsvanduonesugadin
tųstogodangosirneužlie
tųbutų.

Kasėsniegą
nuostogų

Tarptautinėsgidodienos,ku
rišvenčiamavasario21ąją,
progaapdovanotigeriausie
jiLietuvosgidai.Įvertintair
KlaipėdosgidėVitaŠeputytė,
kuriišrinktaKūrybingiausia
Lietuvosgide.Šiainominaci
jaiV.ŠeputytępasiūlėKlaipė
dosturizmoirkultūrosinfor
macijoscentras.

Naujaisiaisprojekto„Cho
rųkarai“lyderiaistapouos
tamiesčioatstovai.Klaipėdos
choroirDeivioįspūdinga„An
ties“dainos„Kažkasatsitiko“
interpretacijasukėlėtikrąfu
rorą.Užimtipirmąjąvietąklai
pėdiečiamspadėjoiraktyviai
balsavęžiūrovai,iraukščiau
siusbalusskyrusižiuri.

gidėtapo
Kūrybingiausia

Klaipėdos
triumfas

AKCIJA!!!  
NUOLAIDOS  

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

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

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

Pla na vo sta ty ti vieš bu tį
Klai pė dos apy gar dos teis mas jau 
bai gė iš es mės nag ri nė ti ci vi li nę 
by lą, ku rio je nuo spren dį skelbs 
po dvie jų sa vai čių.

Šį kar tą bend ro vei „Kū lių var
tai“ ga li tek ti grą žin ti prieš ke le
tą me tų iš fi zi nių as me nų pirk tą 
23 arų skly pą.

Šios že mės par da vi mas esą ga
lė jo bū ti ne tei sė tas dėl to, kad šis 
skly pas pa ten ka į ne kil no ja mų jų 

Teis mų aki ra ty je – mies to že mė
Virš ne tei sė tai že
mes se na mies ty
je pir ku sių jų gal vų 
pa ki bo grės mė ne
tek ti skly pų. Uos
ta mies ty je to kia by
la – jau tre čia.

Pla nai: � KūliųVartųgatvėjeturėjoišdygtiketuriųžvaigždučiųviešbutissuSPAcentru. 

 NerijausJankauskonuotr.

kul tū ros ver ty bių ap sau gos te ri
to ri ją.

Šio je vie to je bend ro vė vie toj 
so viet me čiu bu vu sio odos ir ve
ne ri nių li gų dis pan se rio pla na vo 
sta ty ti ke tu rių žvaigž du čių vieš
bu tį su SPA cent ru.

Se na mies tis – ne lie čia mas
Vals ty bės kal ti ni mą by lo je pa lai
kiu si Klai pė dos apy gar dos pro

ku ra tū ros pro ku ro rė Kor ne li
ja Ru ši nai tė ieš ki nį grin dė tuo, 
kad tuo me tė Apsk ri ties vir ši nin
ko ad mi nist ra ci ja ne tu rė jo tei sės 
pri va ti zuo ti se na mies ty je esan
čios vals ty bi nės že mės.

„Ieš ki nį grin džia me Že mės re
for mos įsta ty me nu ma ty tu drau
di mu par duo ti vals ty bi nę že mę 
kul tū ros ver ty bių ap sau gos zo no
je. Ga lė jo bū ti su da ry ta tik nuo mos 
su tar tis. To dėl pra šo me par da vi mo 
su tar tį nai kin ti, už skly pą su mo kė
tus pi ni gus grą žin ti, o že mei tai ky ti 
res ti tu ci ją“, – kal bė jo pro ku ro rė.

Ta čiau Klai pė dos ap skri ties vir
ši nin ko ad mi nist ra ci jos at sto vė 
teis mą ti ki no, kad apie tai, jog šiam 
skly pui ga lė tų bū ti tai ko mi ko kie 
nors nau do ji mo si ap ri bo ji mai, sa
vi nin kai ne bu vo in for muo ti.

Re gist rų cent ro pa žy mo je tai 
ne bu vo pa žy mė ta. Tai, kad šis 
skly pas yra įtrauk tas į ne kil no ja
mų jų kul tū ros ver ty bių ap sau gos 
zo ną, tu rė ję bū ti pa skelb ta vie šai.

„Ši sau go ma te ri to ri ja tu ri la
bai aiš kias ri bas ir yra pa tvir ti
na įsta ty mu. Mo ty vai, kad že mės 
dis po na vi mo drau di mai tu rė
jo bū ti Re gist rų cent ro pa žy mo
je – klie de siai. To kie ap ri bo ji mai 
yra nu ma ty ti įsta ty me, Re gist ras 
ne fik suo ja šių da ly kų“, – kal bė jo 
Kul tū ros pa vel do de par ta men to 
Klai pė dos sky riaus va do vas Nag
lis Pu tei kis.

Tu rės grą žin ti skly pus
Ana lo giš ka by la šia me teis me 
bu vo iš nag ri nė ta prieš dvi sa
vai tes.

Tą kart teis mas ten ki no pro
ku ro rų ieš ki nį ir įpa rei go jo Klai
pė dos jū rų kro vi nių kom pa ni ją 
KLAS CO grą žin ti tris skly pus.

Toks pat li ki mas iš ti ko ir bend
ro vę „Si dab ri nis el nias“, ku ri tu
rės grą žin ti skly pą Her kaus Man
to gat vė je.

Ta čiau pir mo ji vie šu mo je nu
skam bė ju si že mės se na mies ty je 
pri va ti za vi mo is to ri ja vis dar ne
pra dė ta narp lio ti.

Bu vu sio Klai pė dos apy gar dos 
pro ku ro ro Ig no Lau ciaus žmo
nos Bro nis la vos vieš bu čio skly
po įsi gi ji mo tei sė tu mas tu rė jo 
bū ti pra dė tas nag ri nė ti dar prieš 
me tus.

Ta čiau Ge ne ra li nės pro ku ra tū
ros ieš ki nys tu rė tų bū ti pra dė tas 
nag ri nė ti tik ko vo pa bai go je.

Ta čiau pir mo ji vie
šu mo je nu skam
bė ju si že mės se na
mies ty je pri va ti za
vi mo is to ri ja vis dar 
ne pra dė ta narp lio ti.

Su kak tis. Klai pė die čiai kvie čia mi į 
kū ry bi nius va ka rus, skir tus re ži sie
riaus ir teat ro lo go, teat ro pe da go go 
Pet ro Biels kio 75me čiui. Šian dien 17 
val. Klai pė dos uni ver si te to Ma žo jo je 
au lo je (Her kaus Man to g. 84) bus ro
do mas P.Biels kio re ži suo tas spek tak
lis pa gal Mai ro nio pje sę „Vy tau tas pas 
kry žiuo čius“.

Aist ruo liams. Klai pė dos uni ver si te
to krep ši nio sir ga lių klu bas „Bal ti jos 
žai bas“ or ga ni zuo ja sma gią at rak ci ją 
ne tik stu den tams, bet ir vi siems krep
ši nio ger bė jams. Šian dien spe cia lus 
sir ga lių au to bu sas rinks vi sus no rin
čiuo sius da ly vau ti LSKL rung ty nė
se, ku rio se su si rungs KU ir VGTU ko
man dos. Nuo Sta ty bi nin kų pr. esan čio 
bend ra bu čio au to bu sas pa ju dės 17 val., 
o ties Tai kos pr. bend ra bu čiu („Vėt run
gės“ sto te lė) su stos 17.30 val. Sir ga liai ra
gi na mi tu rė ti kuo dau giau pla ka tų ar 
iš si skir ti ap ran ga – už ori gi na lu mą bus 
skir tos do va nos. Ke lio nės į rung ty nes 
me tu lau kia ir ki tos įvai rios at rak ci jos.

Kūryba. Klaipėdos kultūrų komuni
kacijų centras (Bažnyčių g. 4) šiandien 
17.30 val. kviečia į pirmąjį kūrybinio ra
šymo dirbtuvių susitikimą. Šios dirbtu
vės skirtos visiems, norintiems savy
je išlaisvinti žodžio pradą. Įvairiomis 
užduotimis ir priemonėmis tobulina
mi rašymo įgūdžiai, o toks meditatyvi
nis rašymas tampa būsimo kūrinio pa
grindu. Užsiėmimai nemokami. 

„Ro ta ry“. Va sa rio 23ią ją su kan ka 105 
me tai, kaip „Ro ta ry In ter na tio nal“ ju dė
ji mas ak ty viai vei kia vi sa me pa sau ly
je. Ry toj 18 val. „Old Port Ho tel“ kon fe
ren ci jų sa lė je įvyks šiai pro gai pa mi nė
ti skir tas ren gi nys.

Su si ti ki mas. Šian dien 10 val. Jū ri nin
kų cent re Ag luo nos gat vė je 5 įvyks 
Klai pė dos pro fe si nių są jun gų, darb
da vių or ga ni za ci jų at sto vų ir klai pė
die čių Sei mo na rių su si ti ki mas, ku rio 
me tu bus ap tar ta dar bo rin kos pa dė tis, 
be dar bių įdar bi ni mas, jų ga ran ti jos.

Mir tys. Šeš ta die nį Met ri ka ci jos sky
riu je už re gist ruo tos aš tuo nios klai pė
die čių mir tys. Mi rė Ol ga Vur ga no va 
(g. 1921 m.), Mi ka li na Ur bai tie nė (g. 1928 
m.), Ele na Drozd (g. 1929 m.), Vac lo vas 
Pi li bai tis (g. 1938 m.), Va si ly Ko rya ko 
(g. 1940 m.), Ana to lij Bla ku nov (g. 1942 
m.), Sta nis lo vas Va lan čius (g. 1942 m.), 
Ri man tas Ado mai tis (g. 1962 m.).

Grei to ji. Va kar iki 15 val. grei to sios pa
gal bos me di kai su lau kė 30 iš kvie ti
mų. Dau giau sia klai pė die čiai krei pė si 
dėl lė ti nių li gų, vi ru si nių in fek ci jų, taip 
pat – smul kių trau mų.

Nau ja gi miai. Per sta tis ti nę pa rą uos
ta mies ty je gi mė 5 kū di kiai – 3 mer gai
tės ir 2 ber niu kai.
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Do vi lų se niū ni jo je esan tis aukš
tos įtam pos elekt ros per da vi mo li
ni jos Klaipėda–Sovetskas ruo žas 
bus iš kel tas. To kią ge rą ži nią gy
ven to jams, per ku rių skly pus dar 
nuo so viet me čio drie kia si ši li ni ja, 
pra ne šė „Lie tu vos ener gi ja“.

Į bend ro vę ir spe cia lio jo pla no 
ren gė jus krei pė si Do vi lų se niū
nė Ni jo lė Il gi nie nė, pa pra šiu si 
iš Bai čių gy ven vie tės iš kel ti se
ną ją li ni ją ir su tap din ti ją su ša
lia gy ven vie tės be si driek sian čia 
nau ją ja.

Šiuo me tu Va ka rų Lie tu va 
elekt ra aukš ta įtam pa ap rū pi na
ma per Lat vi ją ir Ka li ning ra do 
sri tį. Kaip tik ši li ni jos Klaipėda–
Sovetskas da lis ir drie kia si per 
Bai čių gy ven vie tės žmo nių na
mų val das.

„Da bar li ni ja yra prie pat gy
ve na mų jų na mų, ker ta gy ven
to jų kie mus, dar žus ir so dus. 
Žmo nės nuo so viet me čio fak
tiš kai gy ve na po elekt ros lai
dais. Tad nu spren dė me kar tu su 
nau jo sios li ni jos sta ty ba iš kel ti 
ir šią, se ną ją li ni ją, bei ją su dub
liuo ti su nau ją ja“, – „Klai pė dai“ 
tei gė „Lie tu vos ener gi jos“ tech
no lo gi jų di rek to rius Val das Ban
ce vi čius.

Do vi lų se niū nė N.Il gi nie nė tei
gė, kad žmo nės jau se niai ieš ko jo 
ga li my bių, kaip iš kel ti se ną jį li ni
jos ruo žą iš skly pų, o nau jos li ni
jos pro jek ta vi mas – pui ki pro ga tą 
pa da ry ti.

„Pa ge rės gy ve ni mo są ly gos 
Bai čių gy ven to jams. Se niū nai tė 
čia ir Jo ni nių šven tę lau ke reng
da vo, da bar ga lės švęs ti ne po 

Elekt ros laidai ne zvimbs virš gal vų

Mo kes čiai ve ja į miš ką
Dėl to gy ven to jų iš
lai dos už šil dy mą yra 
daug di des nės nei at

nau jin tuo se dau gia bu čiuo se.
Pras čiau sia pa dė tis – bend ra bu

čiuo se. Gruo dį dau giau sia ener gi
jos šil dy mui su var to jo Su lu pės g. 
13 na mas – 34,7 ki lo vat va lan dės 
kvad ra ti niam met rui ap šil dy ti.

Šia me na me 30 kvad ra ti nių 
met rų bu te gy ve nan tis 48 me tų 
Ed mun das Dro man tas, už šil dy
mą gruo dį su mo kė jęs 200 li tų, su 
ne ri mu lau kia są skai tos už sau sį.

„Tik riau siai sieks 300 li tų. Ne
be mo kė siu, nors vi sa da steng da
vau si tai da ry ti. Prieš pus me tį 
ne te kau dar bo, san tau pos bai
gė si. Da bar įsi dar bi nau, bet at
ly gi ni mas – 300 li tų per mė ne sį. 
Šei mą iš lai ky ti rei kia“, – skun dė
si klai pė die tis.

Gy ve na pra ver tais lan gais
E.Dro man to ir jo žmo nos pa ja mos 
per mė ne sį – 900 li tų. Po ra au gi
na še šio lik me tį sū nų. Per mė ne sį 
šei ma už ko mu na li nes pa slau gas 
mo ka 400–500 li tų.

„Tiek ry tą, tiek per pie tus, tiek 
va ka re val go me sriu bą. Į miš ką gi 
nei si, nors li ki mas ir ve ja. Duo
ki te dar bo! Esu svei kas, ga lė čiau 
dirb ti, bet dar bo nė ra, o mo kes
čiai au ga“, – ne links mai dės tė 
klai pė die tis.

E.Dro man tas pa sa ko jo, jog bu te 
karš ta. Lan gus ten ka lai ky ti pra
vė rus die ną, nak tį, kad bū tų kuo 
kvė puo ti. Taip yra dėl to, jog na
me įreng tas ši lu mos maz gas ap
tar nau ja dar tris na mus.

„Mū sų dau gia bu ty je daug sun
kiai be si ver čian čių šei mų. Apie 
ki tą būs tą ne ga li bū ti net kal bos. 
Vien kraus ty mui si kiek pi ni gų 
rei kia“, – svars tė vy ras.

Me niu: ma ka ro nai ir bul vės
Tarp dau giau siai gruo dį ener gi jos 
su var to ju sių na mų – ir Su lu pės g. 
11A, Rum piš kės g. 5, Mo kyk los g. 
23 na mas.

Pas ta ra ja me 18 kvad ra ti nių 
met rų plo to bu te su šei ma gy
ve nan ti 34 Jur gi ta Du žins kie nė 
už ši lu mą gruo dį mo kė jo 130 li
tų. Per mė ne sį mo kes čiams mo
te ris at sei kė ja 400. Pa ja mos sie
kia 700 li tų.

„Esa me be dar biai. Au gi na me 11 
me tų vai ką. Ka dan gi tu riu stu bu
ro pro ble mų, įsi dar bin ti nė ra šan
sų. Mai ti na mės kruo po mis, ma
ka ro nais, bul vė mis. Sten gia mės 
mo kė ti mo kes čius, bet ne ži nau, 
kaip bus šį mė ne sį. Jei liks sko la, 
va sa rą ją „iš ly gin si me“, – vy lė si 
klai pė die tė.

Žmo nės ne si rū pi na ir pa tys
Su lu pės g. 13 ir 11A na mus ad mi
nist ruo jan ti įmo nė „Ma rių val
dos“ pri klau so bend ro vei „Ci ty 
Ser vi ce“. Jos Klai pė dos pa da li nio 
va do vas Min dau gas Ge nys ne slė
pė, jog šių na mų būk lė tik rai su
dė tin ga.

„Tarp čia gy ve nan čių as me nų 
yra ir aso cia lių. Jiems ge rai taip, 
kaip yra. Tvar kin gi žmo nės, no
rin tys ką nors pa si re mon tuo ti, 
tam pa nie ko ne no rin čių jų įkai
tais“, – tei gė M.Ge nys.

Bend ro vės „Klai pė dos bend ra
bu tis“, ad mi nist ruo jan čios Rum
piš kės g. 5, Mo kyk los g. 23 na mus, 
di rek to riaus pa va duo to ja Dai va 
Gel ži nie nė tvir ti no, jog są skai tos 
di de lės, nes nė ra re no vuo ti ši lu
mos maz gai.

„Tu ri me di des nių pro ble mų. 
Rei kia su tvar ky ti bend ro nau do
ji mo pa tal pas. O gal įver ti nę ši
lu mos kai nas ir kei si me pla nus 
– ati dė si me kos me ti nius ar la bai 

Re tai ra si na mą, kur 
bū tų už da ry tos abe
jos laip ti nės du rys. 
O ant ro sios kai kur 
ap skri tai išim tos.

Svarbiausią metų įvykį –  
Metų klaipėdietės RiNkiMUs

P R I S T A T O

Finalinis balsavimo turas 
PRASIDĖJO! 

Balsuokite iki kovo 3 dienos ir išrinkite  
iš septynių finalininkių moterį,  

kurią galima būtų tituluoti aštuntąja Metų klaipėdiete.
Metų klaipėdietės titulo nugalėtoja bus paskelbta  

apdovanojimų ceremonijoje kovo 5 dieną.

BalsUoti galite:
Dienraštyje ir portale www.kl.lt esančiame kandidačių sąraše pasirinkite savo kandidatę ir atiduokite balsą.
iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųskite: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos laikraščio redakcija, Naujojo 
Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda, arba atneškite ir įmeskite į specialias urnas redakcijoje, „Akropolyje“
esančiame filiale bei dešimtyje didžiųjų „Iki“ prekybos centrų.
Balsuoti galima ir mobiliuoju telefonu siunčiant trumpąsias sMs žinutes.
sMs siųskite telefonu 1567. Žinutės laukelyje įrašykite raides Mk, palikite tarpelį ir
parašykite pretendentės eilės numerį sąraše. Žinutės kaina 2 litai.
Balsai bus sumuojami. 
Balsavimas vyksta iki kovo 3 d. iš septynių finalininkių balsuodami išrinksite Metų klaipėdietę.
Daugiau informacijos kasdien dienraštyje ir portale www.kl.lt

Metų Klaipėdietės rinkimuose balsuoju už:

 1 LINA GRINČIKAITĖ 

 2 NIJOLĖ HANSEN 

 3 RITA ILGŪNĖ 

 4 KRISTINA KESMINIENĖ 

 5 IRENA ŠAKALIENĖ 

 6 MAGDALENA PIKLAPS 

 7 DANUTĖ ŽIČKUVIENĖ
 

 BALSUOJU UŽ
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GeneRalinis Remėjas

paGRindiniai Rėmėjai

Elekt ros laidai ne zvimbs virš gal vų

Per mai nos: �� per�kė�lus�elekt�ros�li�ni�ją,�si�tua�ci�ja�pa�ge�rės�ma�žiau�siai�20�
šei�mų.� � Ge�di�mi�no�Bar�tuš�kos�nuo�tr.

aukš tos įtam pos lai dais“, – tvir
ti no N.Il gi nie nė.

Sta tant nau ją ją elekt ros oro li ni
ją bus iš kel ta apie 5 ki lo met rus se
no sios li ni jos Klaipėda–Sovetskas. 
Nu ma to ma, kad pa pil do mai „Lie
tu vos ener gi jai“ tai kai nuos apie 
4,5 mln. li tų.

„Lie tu vos ener gi ja“ šiuo me tu 
pro jek tuo ja nau jos aukš tos įtam
pos li ni jos – Klaipėda–Telšiai tra
są. Šis stra te gi nis ob jek tas, stip riai 
pa di din sian tis Že mai ti jos ir Va ka
rų Lie tu vos ap rū pi ni mą elekt ros 
ener gi ja, bus pa sta ty tas iki 2013 
me tų pa bai gos.

Nau jo ji li ni ja Klai pė dos ra jo ne 
bus 36 ki lo met rų il gio ir kirs 251 
skly pą. Šiuo me tu jau 55,8 pro c. 
skly pų sa vi nin kų pa si ra šė ser vi
tu to nu sta ty mo do ku men tus.

„Klai pė dos“ inf.

Mo kes čiai ve ja į miš ką

rei ka lin gus vamz dy no re mon to 
dar bus“, – svars tė D.Gel ži nie nė.

Sąs kai tas au gi no šal čiai
Sau sį vy ra vę šal čiai pa di di no vi sų 
klai pė die čių są skai tas už ši lu mą.

Anot V.Zut kio, per pa sta ruo
sius 10 me tų šis sau sio mė nuo 
bu vo šal čiau sias. Vi du ti nė tem
pe ra tū ra sie kė 7,6 laips nio šal čio 
– 7 laips niais že mes nė nei gruo
dį. Tad sau sį ener gi jos ir su nau
do ta 37 pro c. dau giau.

Sau sį vi du ti niš kai vie no kvad
ra ti nio met ro bu to plo to ap šil dy
mas kai na vo 5,12, o gruo dį – 3,76 
li to.

„Šal ti orai iš ryš ki no, kiek daug 
įta kos ši lu mos var to ji mui tu
ri pa sta to būk lė. Nau jos sta ty bos 
ir vi siš kai re no vuo tuo se na muo
se kvad ra ti nio met ro bu to plo to 
ap šil dy mui ener gi jos su var to ja
ma du kart ma žiau nei se nos sta
ty bos“, – aiš ki no de par ta men to 
va do vas.

Su mos pri bloš kia
Sąs kai tos už šil dy mą Klai pė do je 
ski ria si 5–6 kar tus. Kai ku riuo
se nau jos sta ty bos ar re no vuo
tuo se na muo se kvad ra ti nio met
ro ap šil dy mas at siei na 1,70–2,48 

li to. Se nos sta ty bos na muo se ga li 
siek ti ir 9,92–10,66 li to.

V.Zut kis pa brė žė, kad yra di de
lis skir tu mas ir tarp nau jos sta ty
bos bu tų.

„Vis kas pri klau so nuo tem pe
ra tū ros bu te. Su ma ži nus ją laips
niu, su tau po ma apie 5 pro c. ši lu
mos“, – dės tė va do vas.

Pas te bė ta, jog dau giau siai ši
lu mos su var to ja ma 1–2 aukš tų 
na muo se. Ma žiau siai – aukš tes
niuo se nei 5 aukš tų.

Už va sa rį – dar bran giau
Va sa rį Klai pė do je įsi ga lio jo 6,9 
pro c. di des nė ši lu mos kai na nei 
sau sį – 18,71 cen to už ki lo vat va
lan dę be pri dė ti nės ver tės mo
kes čio.

Šią sa vai tę paaiš kės, ko kia ji 
bus ko vą.

V.Zut kis pa brė žė, jog tau py
ti ga li ma ir pa pras to mis prie mo
nė mis.

„Re tai ra si na mą, kur bū tų už
da ry tos abe jos laip ti nės du rys. 
Kai kur ant ro sios ap skri tai išim
tos. O juk dve jos du rys la biau su
lai ko šal tį“, – tei gė va do vas.

Ši lu ma iš ga ruo ja ir per laip ti
nės lan gus, ku rie ne re tai bū na su
durs ty ti iš stik lo lakš tų su tar pais. 

Dar vie na pro ble ma – nuim ti ra
dia to riai laip ti nė se. Dėl to vės
ta ir bu tai. 

At mes ti nai ne rei kė tų žiū rė ti ir 
į rū sius, nes juo se drie kia si šil dy
mo vamz dy nai. 

No rint su tau py ti, pa ta ria ma ir 
čia su dė ti san da rius lan gus bei 
ap šil tin ti lu bas.

Pen si nin kai ir gi tvar ko si
Se nos sta ty bos na mai dau giau ši
lu mos var to ja ir dėl iš ba lan suo tos 
sis te mos – vie nuo se bu tuo se yra 
šal ta, ki tuo se – karš ta.

„Su de rin ti sis te mą bran giai 
ne kai nuo ja. Rei kia re no vuo ti ši
lu mos punk tą, in ven to ri zuo ti 
bu tuo se ra dia to rių skai čių. Ne 
pa slap tis – gy ven to jai yra sa va
va liš kai įsi ren gę pa pil do mų. Šil
dy mo sis te mos su de ri ni mas iš 
kar to bū na efek tin gas“, – tvir ti
no va do vas.

V.Zut kis pa sa ko jo, jog yra na
mų, ku rie, pa nau do ję to kias prie
mo nes, su tau po 20 pro c. ener gi
jos. Tai Kau no g. 29, Deb re ce no 
g. 28, Koo pe ra ci jos g. 9, Bro žy
nų g. 6.

„Šiuo se na muo se gy ve na daug 
pen si nin kų. Re no va ci ja jiems per 
bran gi. Ta čiau gy ven to jai kas met 
ką nors su si tvar ko“, – pa brė žė 
V.Zut kis.

Sau sį šil dy mas vi
du ti niš kai kai na vo

Pa gal na mo būk lę: �
Nau jos sta ty bos na muo se –  
2,63 Lt/kv. m;
Vi siš kai re no vuo tuo se na muo se – 
2,71 Lt/kv. m;
Se nos sta ty bos na muo se –  
5,32 Lt/kv. m.

Pa gal na mo aukš tį: �
Aukš tes niuo se nei 5 aukš tų na muo
se – 4,8 Lt/kv. m;
5 aukš tų na muo se – 5,09 Lt/kv. m;
3–4 aukš tų na muo se – 6,33 Lt/kv. m;
1–2 aukš tų na muo se – 6,45 Lt/kv. m.

Re kor di nin kas: �� Su�lu�pės�gat�vės�13�na�mas�gruo�dį�su�var�to�jo�dau
giau�siai�ši�lu�mos�Klai�pė�do�je.�� � Ne�ri�jaus�Jan�kaus�ko�nuo�tr.



karštas  
telefonas

telefonas@kl.lt

397 728

N
et ir da bar, kai šiek 
tiek at ši lo, daž nas 
klai pė die tis pa juo
kau ja: „Jo kio tva no 

čia ne bus, ne rei kia mums vė jų 
kal bė ti“.
Iš tie sų mies te tvy rant pa lai min
gai ra my bei, į gal vą len da įky ri 
min tis, kad ci vi li nės sau gos spe
cia lis tai su tva no pro gno zė mis 
nu ta rė ne sku bė ti ir mie lai užė
mė ty lią ste bė to jų po zi ci ją.
„Iš kur toks tar ny bos, tu rin čios 
rū pin tis žmo nių sau gu mu, abe
jin gu mas?“ – pa klaus tų daž nas, 
uos ta mies ty je re gė da mas kal
nus pur vi no snie go.
Ma tyt, ap dai rūs ci vi li nės sau
gos spe cia lis tai nu ta rė ne ri zi
kuo ti, kad ne pa si kar to tų 2005
ųjų fias ko. Mat tų me tų sau sio 

20 die ną Klai pė dos ap skri ties 
ci vi li nės sau gos de par ta men tas 
pa sklei dė in for ma ci ją, kad se na
mies čiui gre sia po tvy nis. Žve jų 
gat vės gy ven to jams bu vo re ko
men duo ta iš pa sta tų pir mų jų 
aukš tų iš kel ti bal dus, iš tuš tin ti 
bal ko nus, žo džiu, iš si kraus ty ti 
ir vi su rim tu mu pa si ruoš ti tva
nui. Ta čiau to kie pa lie pi mai pri
bloš kė si nop ti kus.
Hid ro me teo ro lo gi jos tar ny bos 
Klai pė dos sky rius tą syk pa tvir
ti no, kad Apsk ri ties ci vi li nės 
sau gos de par ta men tui iš va ka
rė se siun tė pro gno zes, jog van
dens ly gis dėl va ka rų vė jo Da
nės upė je pa kils 100 cen ti met
rų. O tiek pa ki lu si Da nė ne le mia 
jo kių pa sek mių. Žve jų gat vė per 
ka na li za ci jos sis te mas pra de da 
tvin ti, kai van duo pa ky la 130–
140 cen ti met rų, o iš kran tų upė 

lie ja si, kai ly gis vir ši ja 150 cen ti
met rų.
Rea liai 2005ųjų sau sio 21 die ną 
Da nės upė bu vo pa ki lu si tik 70–
80 cen ti met rų. Tai gi apie tva ną 
ne ga lė jo bū ti jo kios kal bos.
Vis dėl to tuo me tis Klai pė dos ap
skri ties ci vi li nės sau gos de par
ta men to di rek to rius Alf re das 
Ski ru tis paaiš ki no, kad įspė ji
mas apie ga li mą po tvy nį se na
mies ty je nie kam ne pa ken kė, 
žmo nės tik ta po bud res ni. Jis 
tei gė ne ma nąs, kad be rei ka
lo sklei džia pa ni ką. Gy ven to jai 
esą la biau pyks ta, jei ci vi li nės 
sau gos tar ny ba apie pa vo jų ne
pra ne ša iš anks to.
Tai ne vie nin te lis at ve jis, kai pa
rei gū nai skam bi no pa vo jaus 
var pais dėl po tvy nio, ku rio ne
bu vo. Tų pa čių me tų sau sio pir
mo je pu sė je, tuoj po pra skrie
ju sio Er vi no ura ga no, tuo me tė 
uos ta mies čio sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to rė Ju di ta Si
mo na vi čiū tė ži niask lai dai pa tei
kė in for ma ci ją, kad į Klai pė dą at
si ris dar di des nis ura ga nas, o vė
jo grei tis sieks iki 49 met rų per 
se kun dę.
Ta čiau iš tie sų ne bu vo ne tik ura
ga no, bet ir di des nės aud ros.
Dau ge liui tuo met ki lo įta ri mas, 
kad val di nin kai ėmė brai džio ti 
po pie vas po to, kai dėl ar tė jan
čių gam tos ka tak liz mų pa si ta rė 
tar pu sa vy je, bet pa mir šo pa si
kvies ti si nop ti kus, ku rių žo dis 
to kiuo se atei ties re gė ji muo se ir 
tu rė tų bū ti sva riau sias.
Re gis, to kia pa mo ka kai ku
riems val di nin kams išė jo į nau
dą jų pa čių at žvil giu. Bi jant nu
si šne kė ti ža dant gam tos ne lai
mes, ga li ma ir ap skri tai nie ko 
ne be veik ti, tik ty liai ste bė ti tai, 
kas vyks ta už lan go. Kai jau bus 
vi sai blo gai, ta da ir bus ga li ma 
pa mo juo ti kar dais.
Se niems ci vi li nės gy ny bos spe
cia lis tams to kia pa dė tis ke lia tik 
ty rą juo ką – ir ko čia mo juo ti tuo 
at ši pu siu kar du, jei įsta ty mas 
tar nau to jų ne ver čia to da ry ti. 
Sė dėk sau ra miai ir imk al gą – 
štai to kia jų šven ta pa rei ga.

Pa vo jaus var pus 
su kaus tė bai mė

Dėl ei ty nių – emo ci jos

A
pie pa gei da vi mą su reng ti kontroversiškai vertinamas ho mo sek sua lų ei ty nes Lie tu vo je ne tra di ci nės orien
ta ci jos at sto vai pra by la vis gar siau. Ar mū sų ša lis pri bren do to kiam iki šiol neregėtam žings niui? Šio se 
dis ku si jo se žy ra emo ci jų ki birkš tys. Seksualinių mažumų atstovai aiškina, kad eitynėmis jie nori kovoti 
už savo teises, o homoseksualų oponentai kartoja, jog gatvė – ne vieta demonstruoti savo pakraipą.

Bro nis lo vas Vyš niaus kas 
Lie tu vos sun kio sios at le ti kos rink ti nės vy riau sia sis tre ne ris

– Esu už nor ma lius san ty kius, ta čiau ne tu riu nie ko 
prieš ho mo sek sua lus. Jie eg zis ta vo tūks tan čius me tų, 
nie kas net ne ži no nuo ka da. Tai te gu jie vie nas su ki
tu už si da rę da ro, ką no ri, bet kam ta rek la ma ir vie ši
ni ma sis? Jei jau taip gar siai va di na mės ka ta li kų kraš tu, 
to kie da ly kai kaip ho mo sek sua lų pa ra dai ne la bai čia de
rė tų. Koks rei ka las vi sam pa sau liui de monst ruo tis, ypač 
prieš vai kus – ar no ri ma ruoš ti juos to kiems rei ka lams? 
Ir ap skri tai ma nau, kad sek sas, in ty mūs da ly kai ne tu
rė tų bū ti vie ši na mi, juk vi sa da tiek vy rui, tiek mo te riai 
įdo miau pa slap tis. Mes la bai sku bė jo me ei ti į Va ka rus, 
į de mok ra ti ją. Ką gi, atė jo me. Bet ką mums da vė ta de
mok ra ti ja? Vai kai į mo kyk las ne bei na, iš pli to nar ko ma
ni ja, pa leis tu vys tė, vi so kie iš kry pi mai. Dar pra dė ki me 
vie šu mo je san ty kiau ti. La bai pa ti ko Alek sand ro Lu ka
šen kos žo džiai, pa sa ky ti prieš ke le tą me tų, kad de mok
ra ti jai rie kia pri bręs ti. Ma nau, jog mes tai de mok ra ti jai 
ne bu vo me pri bren dę.

Vla di mi ras si mon ka 
Lie tu vos gė jų ly gos val dy bos pir mi nin kas

– Ko dėl Lie tu va tu rė tų bū ti vie nin te lė ša lis Eu ro po je, 
kur to kių ei ty nių nė ra? Ko dėl mes ne ga li me no rė ti to, 
kas sa vai me su pran ta ma ci vi li zuo to se vals ty bė se? Pir
miau siai ver tė tų pri si min ti to kių ei ty nių iš ta kas. 1969
ųjų lie pą Niu jor ke, po li ci jai pul di nė jant ho mo sek sua lų 
ba rą, bend ruo me nė sto jo gin ti sa vo tei sę į vie šu mą. Tai 
lai ko ma at skai tos taš ku, kai bu vo pa si prie šin ta ne to le
ran ci jai ir žmo nių tei sių pa žei di mui. Šiam įvy kiui pa
mi nė ti pra dė tos reng ti ei ty nės tu ri sim bo li nę pra smę. 
Kal bant apie la biau pa žen gu sias žmo gaus tei sių sri ty
je ša lis, ei ty nės įgau na ir ki to kį at spal vį – žmo nės di
džiuo ja si ho mo sek sua lu mu, tai lais vai ir links mai iš
reiš kia. Šie šou ele men tai Lie tu vo je ir ke lia di džiau sią 
siau bą. Tai juo kin ga. Jei mū sų opo nen tai re mia si tuo, ką 
ma tė per te le vi zi ją, kas jiems da vė tei sę teig ti, kad tas 
pa ts bus Lie tu vo je? Mū sų ei ty nių ak tua li ja – žmo gaus 
tei sių pa žei di mai. Tai sim bo li nis ak tas, ku riuo siek si me 
at kreip ti dė me sį į mū sų tei sių pa žei di mus.

li na Bie liaus kai tė
l.bieliauskaite@kl.lt
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Bi jant nu si šne kė
ti ža dant gam tos 
ne lai mes, ga li ma 
ir ap skri tai nie ko 
ne be veik ti, tik ty
liai ste bė ti tai, kas 
vyks ta už lan go.
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UžPrieš

Pa si ge do me vė lia vų
Va sa rio 16ąją tris pal ves iš kė lė ne vi
sos įstai gos. Jų trū ko ir ant dau ge lio 
gy ve na mų jų na mų. Skam bi nau į bu
tų val das. Sa kė ne tu ri pi ni gų vė lia
voms iš kel ti ar nau joms nu pirk ti. Nė
ra tvar kos ir at sa ko my bės. Vė lia vos 
taip grei tai ne su si dė vi. Ma no ma ny
mu, ant Mu zi ki nio teat ro vi sai be rei
ka lo kas dien ka bo tris pal vė. Ten ka bo
da ma ji klai di na žmo nes, nes vė lia vos 
ka bi na mos ant svar bių įstai gų. Ten ji 
ne rei ka lin ga. Ji ka bo nuo Są jū džio lai
kų. Bet da bar jau ne bė ra po rei kio. Ge
riau bū tų pri tvir tin ti at mi ni mo len te lę 
apie bu vu sius įvy kius. Ta da bū tų in
for ma ci ja ir at mi ni mo ženk las.

Vy tau tas

Keis ta kom pen sa ci ja
Mi ni jos gat vės 49aja me na me gy
ve na 82 me tų vie ni ša se no lė. Pro
tin gie ji val di nin kai sky rė jai kom
pen sa ci ją už šil dy mą. Teo riš kai 
– gra žu. Bet pra ktiš kai – juo kin ga. 
Kom pen sa ci ja su da ro 3 li tus. Gal 
ku ris nors iš su ma nių jų val di nin
kų ga lė tų paaiš kin ti, ko kių ver ty
bių se no lė už šią kom pen sa ci ją ga
lė tų įsi gy ti.

Van da

Gai la stu den tės
„Klai pė da“ ra šė apie be rei ka lo bau
da nu baus tą stu den tę, ku ri sa vo 
ran ki nė je ne ra do elekt ro ni nio bi lie
to. Esu įsi ti ki nęs, kad kiek vie na me 
dar be rei kia lai ky tis pro tin gu mo ir 
žmo giš ku mo kri te ri jų. Leng viau sia 
elg tis for ma liai, bet juk kont ro lie rės 
ga lė jo ir neuž si pul ti mer gai tės. Tik
ras „zui kis“ nea ša ros. Juk bi lie tus 

tik ri nan čios mo te rys pui kiai at ski
ria, ku ris žmo gus pik ty biš kai ne mo
ka už va žia vi mą, o ku riuo ga li ma pa
ti kė ti. Bū tų di džiu lė ne tei sy bė, jei gu 
tai stu den tei bū tų skir ta bau da.

Jev ti chi jus

Nu rau siu au sis
Gy ve na me Mo gi lio vo gat vės 16 

na me. Prie šais mus – Ban du žių gat
vės 15 na mo kam pas. Kiek vie ną ry tą 
ma to me iš šio na mo iš mes tas šiukš
les. Me ta mai šais ir pa vie nė mis at
lie ko mis. Penk ta die nio ry tą kie me 
ant snie go mė tė si gal ke lios de šim tys 
bu te lių ir plas ti ki nių tal pų nuo gė ri
mų. Bjau ru žiū rė ti. Kas per kiau lės 
ta me na me gy ve na? Pa ža du, bū ti nai 
su sek siu. O ta da ne tik pri ver siu su
rink ti, bet ir au sis nu rau siu. Ma tyt, 
ki taip ne sup ran ta to kie žmo nės.

Ro ber tas

Pa ren gė Dai va Ja naus kai tė
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lietuva

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

Po li ti kai ne su ta ria dėl val džios 
ga lių sa vi val do je per skirs ty mo, 
to dėl ma žai kas ti ki, kad po me tų 
vyk sian čiuo se sa vi val dy bių rin
ki muo se bū tų ga li ma tie sio giai 
bal suo ti už me rus.

Lie ka vos mė nuo
Sa vi val dy bių ta ry bų rin ki mai 
vyks 2011 m. va sa rį, tai gi, ly giai 
po me tų. Iki šiol bū ta la bai daug 
po li ti kų pa ža dų pa si steng ti, kad 
jau tais me tais bū tų įtei sin ti tie
sio gi niai me rų rin ki mai. 

No rint, kad jau 2011ųjų va sa rį 
žmo nės ga lė tų tie sio giai rink ti 
ne tik sa vi val dy bių ta ry bas, bet 
ir me rus, po li ti kams rei kia jau 
šį pus me tį su si tar ti dėl es mi nių 
vie tos val džios ga lių per skirs
ty mo, taip pat at lik ti gau sy bę 
il gų ir su dė tin gų tei si nių pro
ce dū rų – pa keis ti Kons ti tu ci ją, 
pa tai sy ti ne vie ną įsta ty mą ir 
nu ta ri mą.

Pa sak Sei mo Vals ty bės val
dy mo ir sa vi val dy bių rei ka lų ko
mi te to pir mi nin ko Vy tau to Kur
pu ve so, nors at ro do, kad dar yra 
vi si me tai to kiems po ky čiams, iš 
tik rų jų lai ko vi sai ne be li ko. „Jau 
šį ko vą tu ri bū ti vi siš kai aiš kus 
po li ti nis ap si spren di mas, ko kia 
tu rė tų bū ti sa vi val da, jei gu bū tų 
priim tos Kons ti tu ci jos pa tai sos 
dėl tie sio gi nių me rų rin ki mų“, – 
skai čia vo jis.

Di de li po li ti niai ne su ta ri mai
Ta čiau po li ti kai vis dar ne su ta
ria, ko kių ga lių tu rė tų tie sio giai 
iš rink tas me ras, koks bū tų jo ir 

sa vi val dy bės ta ry bos san ty kis. 
Dau gu ma po li ti kų la bai at sar giai 
ir net skep tiš kai ver ti na ga li my
bę, kad ga na di de lius ne su ta ri mus 
pa vyks per mė ne sį įveik ti. Tai 
reiš kia, kad ne ga li bū ti nė kal bos 
apie tie sio gi nius me rų rin ki mus 
jau 2011 m.

Es mi nis po li ti nis gin čas ir ne
su ta ri mų ob jek tas – koks tu rė tų 
bū ti tie sio giai iš rink tas me ras?

Vie ni už tai, kad me ras tu ri lik ti 
toks, koks yra da bar. Tai reikš tų, 
kad me ras, nors ir tie sio giai iš
rink tas, bū tų taip pat tie sio giai 
iš rink tos sa vi val dy bės ta ry bos 
pir mi nin kas, ne tu rė tų rea lios 
mies to ar ra jo no tvar ky mo val
džios. 

Rea lią val džią iš lai ky tų ne tie
sio giai rink ti, bet me rų ir ta ry bos 
su ta ri mu ski ria mi vyk do mo sios 
val džios va do vai – ad mi nist ra
ci jų di rek to riai.

Ki ti po li ti kai pa si sa ko už prie
šin gą va rian tą – kur kas stip res nį 
tie sio giai iš rink tą me rą, ku ris va
do vau tų vie tos vyk do ma jai val
džiai, tai yra tu rė tų rea lius spren
di mų priė mi mo sver tus.

Ned rįs ta pro gno zuo ti
V.Kur pu ve sas pri pa žįs ta, kad vis 
dar dis ku tuo ja mos abi al ter na ty
vos dėl ga lių pa si skirs ty mo vie tos 
val džio je. „Aiš kiai, tie siai švie siai 
tik rai ne pa sa ky siu, ku ri iš jų su
rink tų pa kan ka mą bal sų skai čių 
Sei me“, – sa kė jis.

Vals ty bės val dy mo ir sa vi val
dy bių rei ka lų ko mi te tas pir mo mis 
ko vo die no mis ža da su reng ti 
pla čias par la men ta rų dis ku si jas 
šiais klau si mais. Po jų ir tu rė tų 
paaiš kė ti, ar su si ren ka pa kan
ka mai bal sų Sei me Kons ti tu ci jai 
pa keis ti ir vė liau įsta ty mams pa
ko re guo ti.

„Sei mui ga li bū ti pa siū ly tos 
abi al ter na ty vos ir ta da jis ko vo 
mė ne sį, tik pra dė jęs pa va sa rio 
se si ją, bal sų dau gu ma pa si rinks, 
ku ri iš jų įgy ven din ti na“, – vy lė si 
V.Kur pu ve sas.

Žmo nės kitąmet 
me rų ne rinks

Ti ki ma si, kad per ES mi nist rų 
su si ti ki mą nau jo ji už sie nio po
li ti kos va do vė Cat he ri ne Ash ton 
pra neš sa vo pa si rink tą kan di da
tą. Rim čiau sias V.Ušac ko kon
ku ren tas yra Ita li jos dip lo ma tas, 
da bar ti nis ES spe cia lu sis at sto vas 
Af ga nis ta ne Et to re Fran ces co Se
qui. Bet, pa sak šal ti nių, C.Ash
ton tik riau siai iš tars V.Ušac ko 
pa var dę.

Lie tu vos, Ita li jos ir Len ki jos at
sto vai šią sa vai tę da ly va vo pa sku
ti niuo se in ter viu Briu se ly je.

Dip lo ma tai tei gia, kad Ita li ja 
ne no ri nu si leis ti dėl po sto, nes 
jei jis ati tek tų fa vo ri tu lai ko mam 
lie tu viui, Ro mai tai bū tų ant ras 
svar baus po rtfe lio pra ra di mas 
Af ga nis ta ne – ne se niai NA TO at

Svai gi nan tis V.Ušac ko skry dis
Bu vęs Lie tu vos už
sie nio rei ka lų mi
nist ras Vy gau das 
Ušac kas šian dien 
ga li bū ti pa skelb
tas ES spe cia liuo ju 
at sto vu Af ga nis ta
ne ir Bend ri jos mi
si jos šio je ša ly je va
do vu.

Sėk mė: �� Lie�tu�vo�je� neį�ti�kęs�
V.Ušac�kas�pra�de�da�tarp�tau�ti�nę�
kar�je�rą.� � And�riaus�Ufar�to�(BFL)�nuo�tr.

sto vo Af ga nis ta ne pa rei go se ita lą 
pa kei tė bri tas. Ar tė jant ga lu ti niam 
C.Ash ton spren di mui, vie šo jo je 
erd vė je pa si ro dė ko men ta rų, ku
riuo se reiš kia mos abe jo nės Lie
tu vos at sto vu ir me ta mas še šė lis 
dėl jo ta ria mo vaid mens JAV cent
ri nės žval gy bos val dy bos (CŽV) 
ka lė ji mo is to ri jo je.

Pats V.Ušac kas prie kaiš tus dėl 
jo ga li mo vaid mens CŽV ka lė
ji mo is to ri jo je ka te go riš kai at
me tė tvir tin da mas, kad nie kaip 
ne bu vo su si jęs su ta ria ma CŽV 
as me nų per ve ži mo veik la Lie tu
vo je ir rė mė par la men ti nį ty ri mą 
bei pri ta rė jo iš va doms.

Vo kie ti jos laik raš tis „Die Welt“ 
pa brė žė, kad V.Ušac kas „lai
ko mas pa ty ru siu ir cha riz ma

tiš ku dip lo ma tu – bū tent to kiu, 
ko kio šiuo me tu rei kia pa rei goms 
Af ga nis ta ne, kai ES bū ti nai no ri 
pa ge rin ti sa vo už sie nio po li
ti kos pro fi lį“, nes apie lig šio li nį 
at sto vą E.F.Se qui nie ko ne bu vo 
gir dė ti.

Dip lo ma tai sa ko, kad V.Ušac kas 
po li ti nės pa ra mos ES su lau kė ir 
dėl to, kad at sto vau ja vals ty bei, 
ku ri ne taip se niai ta po ES na re – 
pa sta ruo ju me tu daž ni prie
kaiš tai, kad ES at sto vais ski ria mi 
Bend ri jos sen bu vių pa teik ti kan
di da tai.

Nau ja sis po stas po to, kai įsi ga
lio jo Li sa bo nos su tar tis, su jun gė 
ES spe cia laus at sto vo ir ES mi
si jos va do vo pa rei gas.

„Klaipėdos“, BNS inf.

Ne su ta ri mų ob jek
tas – koks tu rė tų bū
ti tie sio giai iš rink
tas me ras?
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€ Valiutų kursai
Pirmadienis20100222
Valiuta kiekis santykis
australijosdoleris auD 1 2,2791
Baltarusijosrublių ByR 10000 8,7963
Čekijoskronų CZk 10 1,3454
Danijoskronų Dkk 10 4,6395
DBsvarassterlingų GBP 1 3,9484
estijoskronų eek 10 2,2067
euras euR 1 3,4528
Japonijosjenų JPy 100 2,7866
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kinijosjuanių Cny 10 3,7522
latvijoslatas lVl 1 4,8751
lenkijoszlotų Pln 10 8,6252
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Švedijoskronų sek 10 3,5097
Šveicarijosfrankas CHF 1 2,3531
turkijoslira tRy 1 1,6802
ukrainosgrivinų uaH 10 3,2036

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

Ka pi ny no nie kas ne no ri
Aš tuo nios vals ty bės – Lie tu va, 
Len ki ja, Bul ga ri ja, Slo vė ni ja, Slo
va ki ja, Ru mu ni ja, Ny der lan dai ir 
Ita li ja ku ria Eu ro pos sau gyk los 
plė to ji mo or ga ni za ci ją (ES PO). 
Per ki tą ES PO su si ti ki mą šių me
tų ge gu žę vei kiau siai bus įnir tin
gai dis ku tuo ja ma, ku rio je iš mi
nė tų vals ty bių ga lė tų bū ti įkur tas 
re gio ni nis bran duo li nių at lie kų 
ka pi ny nas ir ku ri šių ša lių priims 
ki tų ES vals ty bių ra dioak ty vią sias 
at lie kas.

Tie sa, tai tu rės bū ti sa va no
riš kas spren di mas, o kol kas nė 
vie na ES PO vals ty bė vie šai ne pa
reiš kė no ro bran duo li nę saugyklą 
kur ti sa vo te ri to ri jo je. At virkš čiai, 
ne pai sant nu ma to mos di džiu lės 
fi nan si nės pa ra mos, vi sos ša lys 
kaip įma ny da mos kra to si to kios 
at sa ko my bės.

Nors rim tos dis ku si jos dar net 
ne pra si dė jo, Ny der lan dai jau ofi
cia liai pa reiš kė ne tu rin tys pi ni gų 
ra dioak ty vių jų at lie kų sau gyk lai 
įreng ti. Ita li ja taip pat vei kiau siai 
ne si leis įkal ba ma įsi reng ti są var
ty ną, o Slo vė ni ja jau tu ri vie ną 
bran duo li nių at lie kų ka pi ny ną, 
ku rio sta ty bai ša lies gy ven to jai ir 
taip prie ši no si. Len ki jos ži niask
lai da tri mi tuo ja, kad Eu ro pa bran
duo li nes at lie kas no ri nu mes ti 
bū tent jų ša ly je ir skel bia, kad tiek 
ša lies val džia, tiek gy ven to jai tam 
ka te go riš kai prieš ta rau tų.

Kar tu sau go ti pi giau
Lie ka Lie tu va, Bul ga ri ja, Slo va ki ja 
ir Ru mu ni ja. Di džio sios Bri ta ni jos 
dien raš tis „The Ti mes“, o pa skui 
jį ir kai ku rios Lie tu vos ži niask

Atominis šiukšlynas – ne Lietuvai
ES svars to, kur bū tų ga li ma lai do ti tūks
tan čius me tų yran čias ra dioak ty vią
sias me džia gas iš ato mi nių elekt ri nių. Ar 
bran duo li nių at lie kų saugykla ga li tap
ti Lie tu va? Moks li nin kai ir Vy riau sy bė 
tai nei gia.

Sau gyk los: �� IAE�te�ri�to�ri�jo�je�sta�to�mos�ma�žai�ir�vi�du�ti�niš�kai�ra�dioak�ty�vių�trum�paam�žių�at�lie�kų�sau�gyk�los,�
o�pa�čias�ak�ty�viau�sias�at�lie�kas�teks�iš�vež�ti.� � AFP�nuo�tr.

lai dos prie mo nės pa skel bė, kad 
ra dioak ty vio sios šiukš lės ga li at
si dur ti Lie tu vo je. Ta čiau ir mū sų 
ša lies eks per tai, moks li nin kai bei 
po li ti kai ti ki na, kad to ne bus.

„Spau da pri ra šė ne są mo nių. 
Nei kas de ra si, nei ren ka si vie tą. 
Net pa čios ES PO dar nė ra. Yra 
tik dar bo gru pė, ku ri tu ri su kur ti 
šios or ga ni za ci jos pa ma tus. Taip, 
ES PO ban dys ieš ko ti vie tos, kur 
bū tų ga li ma įkur ti re gio ni nę ra
dioak ty vių jų me džia gų sau gyk lą, 
aiš kin sis, ku ri ša lis su tik tų to kį ka
pi ny ną įsi reng ti, nag ri nės tei si nes 
ap lin ky bės. Gal net bus skel bia mi 
kon kur sai. Ta čiau tai vyks tik per 
ar ti miau sius 10 me tų“, – dien raš
čiui sa kė Ra dioak ty vių jų at lie kų 
tvar ky mo agen tū ros (RA TA) di
rek to rius Dai nius Ja nė nas.

Anot jo, nie kas ne si gin či ja, kad 
kar tu sau go ti ra dioak ty vią sias at
lie kas yra kur kas pi giau ir sau giau, 
nei vi soms ato mi nėms vals ty bėms 
sta ty tis po nuo sa vą sau gyk lą. Ta
čiau jis pa brė žė, kad tai tu rės bū ti 
sa va no riš kas spren di mas.

Gal su tik tų ru sai?
Šiai idė jai ne pri ta ria ir Ener ge ti
kos mi nis te ri ja. Be to, įvež ti bran
duo li nes at lie kas į Lie tu vą drau
džia įsta ty mai.

„Sun ku ko men tuo ti tai, kas 
dar ne vyks ta, bet ma nau, kad vi

suo me nė tam ne pri tar tų. Ne gi 
ap si ver si me sve ti mo mis at lie
ko mis. Be to, dėl ra dioak ty vių jų 
me džia gų sau go ji mo tu ri ap si
spręs ti vi sa Eu ro pa, tai ne vie nos 
ku rios nors ša lies rei ka las. Gal 
ap skri tai ne bū ti na bran duo li nių 
šiukš lių lai ky ti ES, gal ga li ma su
si tar ti ir vež ti tas at lie kas į tre čią
sias ša lis – Ru si ją ar Ki ni ją, ku rios 
ga li jas per dirb ti ir tu ri di džiu lius 
ne gy ve na mus plo tus sau go ti“, – 
sa kė ener ge ti kos mi nist ro pa ta
rė jas vie šie siems ry šiams Kęs
tu tis Jau niš kis.

Lie tu vo je są ly gų nė ra
Lie tu va jau sta to ma žai ir vi du
ti niš kai ra dioak ty vių me džia gų 

sau gyk las. Ta čiau jos pri tai ky tos 
tik vie nos ša lies po rei kiams. Ma ža 
to, bran duo li nių at lie kų sau gyk lų 
sta ty bos Lie tu vo je ir taip vė luo ja 
ma žiau siai tre jus me tus. Be to, jos 
iš es mės bus lai ki nos: at lie kas po 
50–100 me tų teks išim ti – sau
go ti il ga lai kių ra dioak ty viųjų me
džia gų Lie tu va ne tu ri geo lo gi nių 
ga li my bių.

„Čia anek do tas. Lie tu vo je nė ra 
jo kių są ly gų net ke lis tūks tant
me čius sau go ti ra dioak ty viųjų 
at lie kų. To kias sau gyk las rei kia 
da ry ti gra ni te. Tai ga lė tų pa da ry ti 
Suo mi ja ar Šve di ja“, – aiš ki no 
bu vęs ener ge ti kos mi nist ras ir 
moks li nin kas Leo nas Aš man tas. 
Jis su tin ka, kad rei kia sta ty ti re

gio ni nę at lie kų sau gyk lą. Ta čiau 
tik rai ne Lie tu vo je. Esą Si bi ro 
pla ty bė se tik rai at si ras tų vie ta to
kiai sau gyk lai. Be to, jis įsi ti ki nęs, 
kad ir taip teks tar tis su Ru si ja, 
nes Lie tu va ne tu rės kur lai do ti 
net sa vo ra dioak ty viau sių at lie kų. 
Da bar jos sau go mos pa čio je Ig na
li nos atominėje elekt ri nė je (IAE). 
Ta čiau anks čiau ar vė liau rei kės 
jas iš ten pa ša lin ti.

„Ma nau, kad per 50 me tų san
ty kiai su di džiuo ju kai my nu su si
tvar kys. Ir jie paims iš mū sų tas 
at lie kas, bet kaip ža lia vą. Jie tu ri 
tech no lo gi ją, ga li jas per dirb ti, 
kad lik tų tik la bai ne di de lis at
lie kų kie kis“, – ti ki no bu vęs 
ener ge ti kos mi nist ras.

Ser bai iš „Ali tos“ ne tik no ri at
gau ti pri va ti zuo tą alaus da ryk
lą „Beog rads ka In dust ri ja Pi va“ 
(BIP), bet ir ga li rei ka lau ti mi li jo
ni nių bau dų. „Ali tos“ va do vai kal
ti ni mus at me ta.

Ser bi jos pri va ti za vi mo agen tū ra 
nu ro dė, kad spren di mas nu trauk
ti BIP ak ci jų par da vi mo su tar
tį priim tas dėl to, kad „Ali tos“ ir 
Šve di jos „Uni ted Nor dic Be ve ra
ges“ kon sor ciu mas neį vyk dė įsi pa
rei go ji mo in ves tuo ti į alaus da ryk lą 
2,6 mln. eu rų (8,9 mln. li tų).

Taip pat tei gia ma, kad kon
sor ciu mas neuž tik ri no, jog BIP 
il ga lai kiu tur tu bū tų dis po nuo

Milijoninės serbų pretenzijos „Ali tai“
ja ma pa gal pri va ti za vi mo su tar
ties nuo sta tas, sie kė iš par duo ti 
įmo nės il ga lai kį tur tą. „Ali ta“ ir 
„Uni ted Nor dic Be ve ra ges“ taip 
pat kal ti na mos ir tuo, kad neį
vyk dė įsi pa rei go ji mo pa skelb ti 
ofi cia lų pa siū ly mą su pirk ti li ku
sias BIP ak ci jas.

At siž vel gu si į tai, Ser bi jos pri
va ti za vi mo agen tū ra 51,9 pro c. 
kon sor ciu mui pri klau san čių 
alaus da ryk los ak ci jų ke ti na per
duo ti Ser bi jos ak ci jų fon dui. 
Be to, iš „Ali tos“ bus rei ka lau
ja ma su mo kė ti val dy tų PIB ak
ci jų ver tei pri lygs tan čią bau dą. 
2007 m. pri va ti za vu si Ser bi jos 
alaus da ryk lą, „Ali ta“ ir „Uni ted 

Nor dic Be ve ra ges“ už gau tas ak
ci jas su mo kė jo 21,4 mln. eu rų 
(73,8 mln. li tų).

„Ali ta“ ser bų kal ti ni mus at
me ta. Anot „Ali tos“ ge ne ra li nio 
di rek to riaus Vy tau to Ju ne vi čiaus, 
pa gal su tar tį po to, kai bu vo pri
va ti zuo ta, įmo nė je dir ba ne ma
žiau nei 600 dar buo to jų, pra
di nės in ves ti ci jos į ga my bą sie kia 
dau giau nei 17 mln. li tų.

„Mes sa vo įsi pa rei go ji mus 
mak si ma liai įvyk dė me: įmo nė 
dir ba, pro duk ci ja at nau jin ta, ko
ky bė yra. Tai gi ne si jau čia me pa
da rę ką nors ne ge ra, iš sau go jo me 
ir dar bo vie tas, ir pro duk ci ją, ir 
ga my bos apim tį“, – LTV lai dai 

„Pa no ra ma“ tei gė „Ali tos“ di
rek to rius. Jis pri dū rė, jog tai, kad 
Ser bi ja ke ti na nu trauk ti pri va ti
za vi mo su tar tį, bend ro vės veik lai 
Lie tu vo je įta kos ne tu rės.

Be je, lie tu vių bend ro vei ke ti na 
pa gel bė ti ša lies Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja. „Lie tu vos dip lo ma
ti nio at sto vo ini cia ty va ki tą sa vai tę 
bus su reng tas „Ali tos“ at sto vų ir 
Eko no mi kos mi nis te ri jos bei Pri
va ti za vi mo agen tū ros pa rei gū nų 
su si ti ki mas“, – nau jie nų agen
tū rai BNS sa kė mi nis te ri jos In
for ma ci jos ir ry šių su vi suo me ne 
de par ta men to va do vas Ro lan das 
Ka čins kas.

„Klaipėdos“ inf.

Spau da pri ra šė ne
są mo nių. Nei kas 
de ra si, nei ren ka si 
vie tą. Net pa čios  
ES PO dar nė ra.
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Jūrininkų paklausa mažėja

Lietuvoje, kaip ir kitur pasaulyje, 
formuojasi nepalanki jūrininkams 
situacija. Jūreiviai motoristai jau 
priversti varstyti darbo biržų duris, 
o jūrininkų karininkų trūksta.

Progresas:  � pasaulinėje laivyboje vis labiau automatizuojamos laivų jėgainės.  Vidmanto Matučio nuotr.

Vidmantas Matutis
v.matutis@kl.lt

Nesurenka cenzo
Iki krizės pasaulio laivyne trūko 
keliasdešimt tūkstančių laivavedžių 
ir mechanikų. Sunkmečiu, kai da-
lis laivų stovėjo be darbo, jūrinin-
kų paklausa sumenko.

Panaši padėtis ir Lietuvoje. Šiuo 
metu Lietuvos jūrininkų registre 
yra 17 775 įrašai apie jūrininkus. 

Galiojančius jūrinius dokumen-
tus turi apie 5,5 tūkst. jūrininkų. 
Iš jų 1406 mechanikai, 1546 lai-
vavedžiai, 2490 jūrininkų.

Lietuvos jūreivystės mokyklos 
kasmet išleidžia 300–500 jūrinin-
kų. Vertinama, kad jie yra pakan-
kamai aukštos kvalifikacijos. Lie-
tuvos laivuose dirba apie 2,5 tūkst. 
jūrininkų. 

Paradoksas, tačiau trūksta vy-
riausiųjų mechanikų.

Lietuvos saugios laivybos 
administracijos direktorius 
Evaldas Zacharevičius mano, 
kad dėl to yra kalti patys laivų 
savininkai.

Negalėdami atsisakyti laivave-
džių, nes budėti ant tiltelio pri-
valoma, laivų savininkai įgulų 
narių skaičių mažino mechani-
kų sąskaita.

Laivai modernėja, mechani-
kams budėti mašinų skyriuose 
nebereikia, todėl atsisakoma an-
trųjų mechanikų.

Pagal diplomavimo taisykles 
norint tapti vyriausiuoju mecha-
niku, reikia surinkti 12 mėnesių 
plaukiojimo II mechaniku cenzą. 
Kaip jį surinksi, jei II mechaniko 
pareigybės laivuose nebelieka.

„Maždaug prieš dvejus me-
tus padažnėjo atvejų, kai pradėjo 
kreiptis laivybos kompanijų savi-
ninkų atstovai, prašantys suteikti 

aukštesnę kvalifikaciją be antro-
jo mechaniko liudijimo. Jūrininkų 
diplomavimo taisyklėse yra griežta 
nuostata, kad leidimas be atitin-
kamos kvalifikacijos eiti aukštes-
nes pareigas išimties tvarka gali 
būti suteikiamas jūroje, kai parei-
gų dėl sveikatos sutrikimo nega-
li eiti aukštesnis karininkas. Lai-
vų įgulos formuojamos krante, ir 
išimtys tuo atveju nenumatytos“, 
– tikino E.Zacharevičius.

Nuvilioja užsieniečiai
Susiduriama ir su kita problema, 
kai laivų savininkai nenori skir-
ti papildomų lėšų jauniems jūri-
ninkams parengti, nes investicijos 
į juos neatsiperkančios.

Vos tik jaunas jūrininkas pra-
kunta, jį nuvilioja užsienio laivy-
bos kompanijos, nes Lietuvos jū-
rininkai kaip specialistai yra labai 
vertinami.

„Laivų savininkai laikosi keis-
tos nuostatos ir ne visada suda-
ro sąlygas priimti jūreivystės stu-
dentus atlikti praktiką. Jie nori 
pigiai gauti ir gerą specialistą, ir 
dar kad jis „už riešutus dirbtų“, – 
svarstė Lietuvos saugios laivybos 
administracijos Laivybos kontro-
lės skyriaus viršininko pavaduo-
tojas Povilas Juozapavičius.

Per krizę atsirado ir nauja ten-
dencija. Užsienio laivybos kom-
panijoje sumažėjo eilinių jūri-
ninkų paklausa. Lietuvos laivų 
įgulų formavimo įmonių asoci-
acijos prezidentas Petras Rup-
šys pastebėjo, kad vis dažniau 
darbo ieško jūrininkai, jūrinin-
kai motoristai, jūrininkai suvi-
rintojai, virėjai. Jis įžvelgia, kad 
tokios tendencijos atsirado ne tik 
dėl krizės, bet ir dėl jūrininkus 
diskriminuojančių 
sąlygų Lietuvoje.
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 9 „Kai Lietuvoje buvo 
priimtos papildomai 
jūrininkus apmokesti-

nusios įstatymų nuostatos, užsie-
nio laivų savininkai iš trečiųjų šalių 
mieliau samdo ukrainiečius ar filipi-
niečius, kurie sutinka dirbti už 20–
30 proc. mažesnius atlyginimus nei 
jūrininkai iš mūsų šalies. Jūrininkai 
tikino, kad juos iš darbo rinkos dėl 
mažesnių mokesčių išstumia netgi 
latviai“, – aiškino P.Rupšys.

Tačiau jis teigė, kad laivave-
džiai ir mechanikai užsienio lai-
vybos kompanijose vis dar išlie-
ka paklausūs.

„Žemesnės grandies jūrinin-
kų ateitis laivuose yra be aiškių 
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perspektyvų. Jie vis mažiau rei-
kalingi. Anksčiau laive visą parą 
nuolat budėdavo trys jūrininkai 
motoristai. Dabar ir vieno moto-
risto pakanka. Kai kuriuose lai-
vuose ir jų nebėra. Jūrininkus 
pakeitė nekvalifikuoti darbinin-
kai. Mokslinės fantastikos knygo-
se rašoma, kad ateityje laivai bus 
valdomi iš kranto. Laivuose liks 
tik pora operatorių, kurie valys 
dulkes nuo prietaisų. Kai kurio-
se transporto srityse taip jau yra. 
Be žmonių Danijoje važinėja trau-
kiniai, konteinerių terminaluose 
pakraunami ir iškraunami laivai“, 
– tikino E.Zacharevičius.

Rinkliava nedidėjo
Lietuvos saugios laivybos adminis-
tracija dažnai girdi jūrininkų skun-
dų, kad kas penkerius metus vyks-
tantis kvalifikacijos patikrinimas ir 
pasirengimas išeiti į jūrą kainuoja 
4–5 tūkst. litų.

„Iš kur jūrininkai ištraukia to-
kius pinigus? Gal į tas kainas įskai-
tomi ir kursai mokymų centruo-
se?“ – stebėjosi E.Zacharevičius. 
Jo teigimu, net ir įskaičius kur-
sus, kurių kainos yra taip pat ofi-

Negalėdami atsisa-
kyti laivavedžių, 
laivų savininkai 
įgulų narių skaičių 
mažino mechanikų 
sąskaita.

Jūrininkų paklausa mažėja

Trauka: �� Saugios�laivybos�administracijos�duris�jūrininkai�dažniau-
siai�varsto�norėdami�patvirtinti�ar�gauti�naujus�dokumentus.�
� „Jūros“�archyvo�nuotr.

cialiai patvirtintos, negali susida-
ryti 4–5 tūkst. litų.

„Galbūt jūrininkai lanko kokias 
nors mokamas konsultacijas, ku-
rios nėra privalomos?“ – svarstė 
E.Zacharevičius.

Tvarkydamas dokumentus, jū-
rininkas sumoka 600–800 litų 

valstybės rinkliavų, priklauso-
mai nuo specialybės.

Mechanikai moka mažiau nei 
laivavedžiai, nes jiems reikia 
patvirtinti ir mažiau dokumen-
tų. Per 2009 metus Saugios lai-
vybos administracija į valstybės 
biudžetą už jūrinių dokumen-

tų išdavimą surinko 525 tūkst. 
82 litus.

Buvo išduotas 5891 jūrinis do-
kumentas. 562 jūriniai doku-
mentai studentams išduoti ne-
mokamai.

Nuo 2008 metų išdavinėjamos 
naujos jūrininkų knygelės. Nors 
jų pagaminimo išlaidos dėl pa-
pildomų apsaugos priemonių ir 
padidėjo, šio dokumento išda-
vimo kaina nesikeitė, ji liko 190 
litų. Nesikeitė ir kitų dokumentų 
išdavimo kainos. Jūrininko laips-
nio patvirtinimas kainavo 150, 
kvalifikacijos liudijimų patvirti-
nimas – nuo 105 iki 183 litų.

„Atsirado naujovė, kad už 
skubų jūrininko knygelės, ki-
tų dokumentų išdavimą per dvi 
dienas imama dviguba kaina. 
Anksčiau to nebuvo“, – minėjo 
E.Zacharevičius.

Jis teigė, kad jūrinių dokumen-
tų išdavimo kainos Lietuvoje yra 
vienos mažiausių regione. Latvi-
joje jos gerokai skiriasi, nes ten 
jūrininkų diplomavimą vykdo ne 
biudžetinė įstaiga, o akcinė ben-
drovė, kuri iš to dar turi uždirb-
ti pelną.

Vidmantas Matutis

Realus startas – kovą
Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos ir 
Estijos geležinkelių atstovai baigia 
susitarti, kad iš Odesos ir Iljičiovs-
ko per Minską, Rygą į Taliną kur-
suotų kombinuotas traukinys „Zu-
br“ („Stumbras“).

Jis taps tiesioginiu konkurentu 
iš tos pačios Odesos ir Iljočiovs-
ko per Minską į Klaipėdą važinė-
jančiam konteineriniam trauki-
niui „Vikingas“.

Kol kas oficialiai neskelbiama 
„Zubr“ starto data. Iš neoficia-
lių ekspertų pasisakymų spren-
džiant, jis pradės kursuoti šių 
metų kovą.

Viešųjų ryšių akcija?
„Zubr“ jau važinėjo pernai iš Mins-
ko į Rygą ir Taliną. Juo per mėnesį 
vidutiniškai gabenta 50, kartais 80 
standartinių jūrinių konteinerių.

Pernai rugsėjį taip pat buvo 
įvykdytas vienas eksperimenti-
nis „Zubr“ reisas iš Odesos ir Il-
jičiovsko iki Talino.

Ruožas nuo Minsko iki Ukrai-
nos uostų yra probleminis. Kro-
vinių srautai ten yra gerokai ma-
žesni nei iš Minsko į Rygą.

Tam, kad reisas atsipirktų, rei-
kia ne mažiau kaip 20 konteine-

rių kiekvieną savaitę. Tačiau kol 
kas neįmanoma užtikrinti stabi-
laus jų srauto.

Vertinama, kad traukinys „Zu-
br“ yra daugiau viešųjų ryšių ak-
cija nei komercinis projektas.

Traukinio ateitis siejama su 
Suomijos krovinių siuntėjais, ku-
rie į Ukrainos Juodosios jūros re-
gioną siųstų medieną ir elektro-
nikos prekes.

Suinteresuotumą „Zubr“ pro-
jektu yra pareiškusios ir Švedi-
ja, Danija, Norvegija – šiaurinė-
je, Bulgarija ir Turkija – pietinėje 
dalyje.

Tos šalys reiškė suinteresuotu-
mą ir „Vikingo“ projektu, tačiau 
iki šiol prie jo taip ir neprisijun-
gė. Manoma, dėl biurokratinių 
kliūčių.

Jau dabar įvardijama, kad „Zu-
br“ taps konkurentu „Vikingui“.

Nuo 2003 m. pradėjęs veik-
ti „Vikingas“ per tą laiką gabeno 
apie 150 tūkst. TEU konteinerių.

Ypač geri buvo 2007-ieji, kai 
gabenta 41 tūkst. TEU ir 2008-
ieji – 34 tūkst. TEU.

Vertinimai – įvairūs
Tačiau ir šio traukinio ekspertai ne-
vertina taip gerai, kaip norėtųsi.

Nors geležinkeliais gabenti pre-
kes yra dukart pigiau nei automo-

biliais, tačiau automobilių srauto 
ant platformų nėra.

Iš pradžių buvo sumanyta, kad 
ant geležinkelio platformų kaip 
tik daugiau važiuos kroviniai vil-
kikais.

Pernelyg klampios Ukrainos 
muitinės procedūros stabdo pla-
nus varyti automobilius ant gele-
žinkelio platformų.

Nors Iljičiovsko uoste ir tikri-
nami į traukinį „Vikingas“ krau-
nami konteineriai, dar kartą 2–6 
valandų patikrinimas vyksta 

Ukrainos pasienyje su Baltarusi-
ja. Niekas nesupranta, kodėl vyk-
domas dvigubas patikrinimas.

Nors Lietuvos ir Baltarusijos 
sieną „Vikingas“ kerta maždaug 
per pusvalandį, tačiau biuro-
kratinės kliūtys Ukrainos pa-
sienyje lėmė, kad nuo 2006 m. 
ant geležinkelio platformų ga-
benamų automobilių beveik ne-
beliko.

Manoma, kad į tokius muiti-
ninkų biurokratinius tinklus pa-
teks ir traukinys „Zubr“.

Į „Vikingą“ panašus trauki-
nys „Jaroslavas“ kursuoja tarp 
Ukrainos sostinės Kijevo ir Len-
kijos Slavkuvo.

Pastebėta, kad prie Ukrainos 
sienos traukinys stovi tris va-
landas, o lenkai jį laiko tik pus-
valandį.

Tačiau Lenkijoje yra proble-
ma, kad iki Slavkuvo tarybiniais 
laikais nutiesta rusiška 1520 mm 
geležinkelio vėžė yra apleista ir 
greitis joje ribojamas iki 40 kilo-
metrų per valandą.

„Vikingas“ įgyja konkurentą
Kitų dviejų Baltijos šalių – Latvijos ir 
Estijos – uostai kopijuoja procesus, 
vykstančius Lietuvoje.

Pokyčiai: �� pirmuosiuose�reisuose�„Vikingu“�daugiausiai�gabenta�ratinė�technika�su�kroviniais,�o�dabar�–�
tik�konteineriai.� � Vidmanto�Matučio�nuotr.
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Vidmantas Matutis

Keltas plaukia vieną kartą per sa-
vaitę, tiksliau – kas penktą die-
ną. Tikimasi, kad šios linijos pa-
klausa padidės, tad planuojama, 
kad šių metų viduryje pradės kur-
suoti dar vienas keltas.

Keltas „Baltijsk“ gali gabenti 
įvairios technikos, įskaitant va-
gonus, ratinę ir vikšrinę techniką 
iki bendro 1950 metrų ilgio.

Šia laivyba siekiama sumažinti 
tranzitą geležinkeliais per Lietu-
vą. Tačiau kol kas keltas didesnės 
įtakos Lietuvos tranzitui neturi. Iš 
Baltijsko į Zasnicą yra atskira lai-
vybos linija, kurią aptarnauja lai-
vybos kompanijos „DFDS Lisco“ 
keltas „Vilnius“.

Paskelbta, kad šioje linijoje 
daugėja krovinių, ir keltas, užuot 
plaukęs vieną kartą, iš Baltijsko į 
Zasnicą plaukios du kartus.

Klaipėdos uostui konkurencine 
prasme pavojingesni yra keltų rei-
sai iš Latvijos uostų. Čia šiais me-

tais taip pat įvyko žymių pokyčių. 
Nuo sausio nebeveikia keltų lai-
vybos linija iš Ventspilio į Vokie-
tijos Rostoko uostą.

Latvijoje vis labiau šaknis įlei-
džia „Scandline“ kompanija. Ji 
prieš kelerius metus pasitraukė iš 
Klaipėdos. Manoma, kad dėl kon-
kurencijos su pagrindine Klaipė-
dos keltų laivybos linija „DFDS 
Lisco“ .

„Scandline“ iš Ventspilio ati-
darė naują laivybos liniją į Vo-

kietijos Travemiundės uostą. Du 
krovininiai keltai, kurie gali pri-
imti ir keleivius, per savaitę atliks 
po du reisus. Iš Ventspilio „Scan-
dline“ taip pat penkis kartus per 

savaitę plaukioja keltas į Švedi-
jos Nyneshamno miestą. Bilietas 
kainuoja nuo 50 iki 70 eurų kelei-
viui ir nuo 50 iki 90 eurų lengva-
jam automobiliui.

Iš Ventspilio „Nord Natie“ ter-
minalo planuojama atidaryti ir ki-
tų laivybos linijų. Kol kas konkre-
čiai neįvardijama, kur jos būtų.

Nuo šių metų pradžios nebe-
plaukioja keltas iš Rygos į Vokie-
tijos Liubeko miestą. Šią kelto li-
niją aptarnavo danų kompanija 
DFDS.

Oficialiai pranešta, kad linija 
uždaryta dėl sumažėjusių srau-
tų ir nuostolingo reiso. Taip pat 
nutrauktas ir iš Liepojos į Vokie-
tiją plaukiojusio kelto „Ave Lie-
paja“ reisas.

Šio kelto reisą iš Liepojos į Vo-
kietijos Travemiundę planuoja-
ma atnaujinti šių metų pavasarį. 
Bent jau taip kompanijų grupės 
„Ave Line“ vadovas Paulas Štu-
kas pažadėjo Liepojos merui Ul-
džiui Seksui.

„Belaruskalij“ planuoja at-
naujinti kalio trąšų gabe-
nimą per Ventspilio uostą. 
2009 m. jame šio susivie-
nijimo trąšos nebuvo krau-
tos. Jos gabentos per Klai-
pėdos uostą. „Belaruska-
lij“ eksportas Klaipėdoje 
šiemet sudarys per 3 mln. 
tonų.

Baltarusijos 
trąšos

Premjeras Andrius Kubi-
lius pareiškė, kad Lietuva 
per dvejus metus gali pasi-
statyti dujų terminalą. Ge-
riausia vieta jam būtų jū-
roje prie Klaipėdos uosto 
šiaurino molo tęsinio. Prie 
statybos prisidėtų ir vals-
tybės valdoma „Klaipėdos 
nafta“.

„Mediterranean Shipping 
Company“ (MSC) pernai 
gabeno 10,3 mln TEU arba 
2 proc. mažiau nei 2008 
m. Bendrovę „Klaipėdos 
Smeltė“ valdanti kompani-
ja turi 378 laivus. Šiais me-
tais MSC gaus 14 didžiųjų 
13 800 TEU talpos kontei-
nervežių.

Dujų 
terminalas

laivynas 
DiDėja
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Latvijoje vis la-
biau šaknis įleidžia 
„Scandline“ kom-
panija.

Su vis didesniais ekonominiais sun-
kumais susiduria uoste veikiančios 
lietuviškos statybos bendrovės.

Vos kvėpuoja kasmet po 2–3 
stambius objektus uoste stačiusi 
bendrovė „Lokys“. Jos skolos su-
daro per 9 mln. litų.

Kreditorių sąraše yra per 170 
juridinių asmenų. Daugiau nei 
vieną milijoną litų bendrovė yra 
įsiskolinusi darbuotojams, dau-
giau kaip pusantro milijono – 
„Sodrai“, taip pat mokesčių, per 
du milijonus litų – bankams.

Klaipėdos apygardos teisme yra 
dviejų kreditorių prašymai iškel-
ti įmonei bankroto bylas. Apie 20 
asmenų teismuose jau yra prisi-
teisę skolas. Ekonomikos anali-
tikai mano, kad sunkmečio sąly-
gomis teismai neturėtų skubėti 

Keltų laivybos naujovės
Krizės metai atnešė nemažai jūrinių keltų laivybos naujovių. 
Nuo vasario 1 dienos atnaujinta geležinkelio keltų laivybos 
linija tarp Rusijos miestų – Baltijsko Kaliningrado ir Ust Lugos 
Leningrado srityse.

Netektis:  � nebekursuoja iš Rygos į Vokietijos Liubeko miestą plau-
kiojęs DFDS keltas „Vilnius“.  Vidmanto Matučio nuotr.

Rytinės Baltijos keltų linijos

Linija Kompanija Reiso  Periodiškumas Kaina
  trukmė  (eurais)

Talinas–Helsinkis „Tallink“ 2 val. kasdien 5–6 reisai 24–40
Talinas–Stokholmas „Tallink“ 16 val. kasdien 1 reisas kajutė 144–262
Ryga–Stokholmas „Tallink“ 18 val. kasdien 1 reisas kajutė 103–221
Talinas–Mariehamnas „Tallink“ 9 val. kasdien 1 reisas kajutė 144–262
Ventspilis–Nyneshamnas „Scandline“ 10 val. 5 reisai per savaitę 45–55
Ventspilis–Travemiundė „Scandline“ 20.30 val. 4 reisai per savaitę kajutė 100–380
Klaipėda–Kylis „DFDS Lisco“ 21 val. 6 reisai per savaitę kajutė 150–340
Klaipėda–Zasnicas „DFDS Lisco“ 18 val. 1 kartą per savaitę kajutė 120–220
Klaipėda–Karlshamnas „DFDS Lisco“ 14 val. 7 kartai per savaitę kajutė 154–330
Baltijskas–Zasnicas „DFDS Lisco“ 16 val. 1 kartą per savaitę kajutė 120–220

Sunkmetis budina „Lokį“

Objektas:  � „Lokys“ prie 144 krantinės rudenį nespėjo sudėti plyte-
lių, o dabar tai daryti trukdo žiema.  Vidmanto Matučio nuotr.

Vidmantas Matutis kelti įsiskolinusioms, tačiau vei-
klą vykdančioms įmonėms ban-
kroto bylų. Dažniau turėtų būti 
naudojamas ne toks skausmin-
gas įmonių restruktūrizavimas. 
Tai reiškia, kad laikinai įšaldo-
mos įmonių skolos ir sudaromas 
iki penkerių metų jų grąžinimo 
terminas.

Kad įmonė toliau negrimztų į 
skolas, teismo sprendimu skiria-
mas jos administratorius. Jis pri-
valo griežtai kontroliuoti bendro-
vės veiklos sąnaudas.

Pagal įstatymą įmonių restruk-
tūrizavimo byla gali būti keliama 
tuo atveju, kai, parengus įmonės 
gelbėjimo planą, administracija 
įrodo, kad sugebės jį vykdyti.

Bendrovės „Lokys“ atveju kaip 
tik ir yra tokia tikimybė, kad ji 
sugebės „išsilaižyti“ atsiradu-
sias „ekonomines žaizdas“. Su-
mažinusi darbuotojų skaičių nuo 

250 iki 109, bendrovė sumažino ir 
veiklos išlaidas.

Šiuo metu rengiamas „Lo-
kio“ bendrovės restruktūrizavi-
mo planas ir ketinama kreiptis į 
teismą dėl bylos kėlimo. „Lokys“ 
Klaipėdos uoste stato 143 ir 144 
krantines. Jas planuojama baigti 
iki šių metų vasaros pradžios. Dėl 
sulaikytų 5 proc. sumos iš bendros 
tų krantinių statybos vertės, kuri 
sudaro beveik 2 mln. litų, Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto direkci-
ja ir yra didžiausias garantuotų pa-
jamų šaltinis. Tie pinigai, kurie yra 
garantas, kad krantinės bus pasta-
tytos kokybiškai, bus grąžinti, kai 
tik objektas bus atiduotas naudoti. 
Yra ir kai kurių, atrodytų, beviltiškų 
skolų. Daugiau kaip 400 tūkst. litų 
jau kelerius metus yra skolingos dvi 
Rusijos kompanijos. Ir tarp Lietu-
vos skolininkių yra tokių, kurios dėl 
ekonominės krizės merdi.
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Pildosi eksportuotojų pažadai
Šiemet sausį Klaipėdos uoste krau-
ta 2,530 mln. tonų arba 14,1 proc. 
daugiau krovinių nei tą patį mėnesį 
prieš metus. Sausis, kuris dažniau-
siai būdavo apytuštis, per pasta-
ruosius 12 mėnesių pagal krovos 
rezultatus yra trečias po praėjusių 
metų lapkričio ir gruodžio.

Palyginti su praėjusių metų sau-
siu, 50 proc. augo trąšų krova.

„Pildosi Baltarusijos trąšų eks-
portuotojų pažadai. Jie teigė, kad 
trąšų paklausa pasaulinėje rinkoje 
šiemet išaugs 50 procentų“, – teigė 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekcijos rinkodaros ir administraci-
jos direktorius Artūras Drungilas.

21,7 proc. kilo generalinių kro-
vinių krova. 40 proc., skaičiuo-
jant tonomis, kilo jūrų keltais ga-
benamų krovinių kiekiai.

Tai, anot A.Drungilo, liudija 
apie atsigaunantį vartojimą Lie-
tuvoje. Jis prisiminė, kad kel-
tų kroviniai kaip tik buvo tas la-
kmuso popierėlis, kuris 2008 m. 
viduryje jau signalizavo apie ar-
tėjančią krizę.

Netgi tai, jog konteinerių kro-
va 32 proc. augo, vertinant pagal 
tonažą, o 22 proc. krito, vertinant 
pagal TEU, byloja, kad gabenama 
mažiau tuščių ir daugiau užpildy-
tų konteinerių. Dėl 20 proc. kri-
tusios naftos produktų krovos 
nedaroma tragedijos, o vertina-
ma tik kaip šalčio rezultatas.

„Didelės minusinės tempera-
tūros sulėtino tamsiųjų naftos 
produktų išpylimą iš cisternų. Jas 
tekdavo ilgiau šildyti“, – aiškino 
A.Drungilas.

Jis tikino, kad norinčiųjų krau-
ti naftos produktus buvo ne ma-
žiau nei anksčiau.

Klaipėdos uostas pagal šių metų 
sausio krovos rezultatus tarp ry-
tinės Baltijos uostų įsiveržė į an-
trąją vietą. Daugiau už jį krovė tik 
Talino uostas. Jo krova sudarė 3,11 
mln. tonų arba 24,5 proc. daugiau 
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„Team Line“ nuo vasario 
17 dienos įvedė 25 eurų už 
konteinerį tarifų priedus 
Talino bei Rygos uostams. 
Sankt Peterburge 50 eu-
rų priedas taikomas nuo 
gruodžio 1 dienos. „Ma-
ersk line“ mokestį padidi-
no nuo 100 iki 275 JAV do-
lerių už TEU.

Žiemos 
priedai

„Atlantic Container Lines“ 
nusprendė penkiuose sa-
vo laivuose įrengti kame-
ras nelegalams. Pernai į 
bendrovės laivus pakliuvo 
9 nelegalai. 2009 m. iš vi-
so pasaulyje fiksuoti į lai-
vus slapta įslinkę 137 „zui-
kiai“, o nuo 1998 m. – net 
11 947.

Didžiausiame Vokietijos 
Hamburgo uoste pernai 
krauta 110 mln. t krovinių 
arba 21,4 proc. mažiau nei 
2008 m. Net 25 proc. kri-
to konteinerių krova. Uos-
te augo tik geležies rūdos 
ir anglių krova, pirmiausia 
dėl eksporto iš Rusijos ir 
Baltijos šalių.

Nelegalai 
laivuose

Hamburgo 
Netektys

Uoste padvelkė optimizmu

Esame atkreipę 
uosto kompani-
jų dėmesį, kad di-
džiausią dalį inves-
ticijų skirtų naftos 
produktų, grūdų ir 
konteinerių krovai.

Artūras Drungilas:

Uosto direkcijos 
specialistai piešia 
optimistinę 
Klaipėdos uosto 
ateitį. 

nei pernai. Šiemet sumenko pa-
grindinių Latvijos uostų krova. 
Rygos uostas sausį krovė 2,19 mln. 
tonų krovinių arba 15,6 proc. ma-
žiau nei pernai. Net 41 proc. su-
mažėjo pagrindinio Rygos uosto 
krovinio – anglių. Ventspilio uos-
te sausį krauta 2,37 mln. tonų arba 
9,9 proc. mažiau nei pernai. Vie-
nintelio Liepojos uosto krova šie-
met teigiama. Jis sausį krovė 311 
tūkst. tonų arba net 24,5 proc. 
daugiau nei pernai.  

Prioritetinės kryptys
Klaipėdos uostas tarp rytinės Bal-
tijos uostų, anot A.Drungilo, sė-
kmingai konkuruoja.

Sudaryta vadinamoji Bosto-
no matrica įvertina, kaip kinta 
krovinių rinkos dalis. Klaipėdos 
uostas nekonkuruoja dėl anglių 
ir naftos, nes jų nekrauna.

Per laikotarpį nuo 2002 iki 
2009 m. didėjo Klaipėdos uos-
te kraunamų trąšų, konteinerių, 
naftos produktų, grūdų, šaldy-
tų produktų, medienos, meta-
lo laužo, cukraus, jūrų keltais ga-
benamų krovinių dalis. Tai, anot 
A.Drungilo, reiškia, kad uostas 
vystėsi teisinga linkme.

Iš išvardytų krovinių Klaipėdos 
uostui tarp rytinės Baltijos uos-
tų, įskaitant ir Sankt Peterburgo 
bei Kaliningrado uostus, tenka 
didžiausia – net 80,7 proc. – cu-
kraus krovos dalis.

Tačiau šis krovinys, kaip ir me-
talo laužas (Klaipėdai priklauso 
14,9 proc. rytinės Baltijos dalies), 
mediena (10,08 proc.) regione yra 
mažėjantys kroviniai.

Trąšų (Klaipėdos uosto da-
lis 44,2 proc.), ro ro (41,4 proc.), 
šaldytų produktų (9,8 proc.) kro-
va regione nebedidėja, bet ir ne-
mažėja. Tai, kad šių krovinių Klai-
pėdos uosto dalis pastaraisiais 

metais augo, reiškia, jog uostas 
sėkmingai konkuruoja pritrauk-
damas juos iš kitur.

„Būtina tą augimą išlaikyti, to-
dėl ir investicijų strategiją turė-
tume koreguoti taip, kad tų kro-
vinių neprarastume“, – svarstė 
A.Drungilas.

Perspektyviausi kroviniai re-
gione yra grūdai ir pašarai (Klai-
pėdos uosto dalis regione 30,5 

proc.), konteineriai (13,6 proc.), 
naftos produktai (12,1 proc.), an-
glys (0 proc.).

„Ne kartą esame atkreipę uos-
to krovos kompanijų dėme-
sį, kad didžiausią dalį investici-
jų skirtų naftos produktų, grūdų 
ir konteinerių krovai“, – tikino 
A.Drungilas.

Save pateikė gražiau
„Lietuvos geležinkelininkų“ ben-
drovės atstovai pareiškė, kad uos-
tas negali su jais žengti koja ko-
jon. Teigta, kad Rusija siūlo per 
Baltijos uostus krauti 10 mln. to-
nų grūdų.

Lietuvos geležinkelininkai su 
mielu noru imtųsi tą kiekį atvež-
ti, tačiau Klaipėdos uostas nepa-
jėgtų jų krauti.

Klaipėdos valstybinio jūrų uos-
to generalinis direktorius Euge-
nijus Gentvilas mano, kad ge-
ležinkelininkai reklaminiame 
straipsnyje save pateikė gražiau, 
o uostą – prasčiau.

Jis pripažino, kad, jei uostas 
dirbtų kaip laikrodis, vis tiek tų 
10 mln. tonų grūdų nepajėgtų 
krauti. Problema esanti ne tik dėl 
grūdų terminalo pajėgumų trū-
kumo, bet ir dėl geležinkelio pra-
laidumo. Šiuo metu uoste veikia 
2 mln. tonų metinio pajėgumo 
KLASCO grūdų terminalas. Dar 
šiek tiek grūdų gali krauti „Vaka-
rų krova“ ir „Bega“.

Geriausiu atveju per metus uos-
tas krautų iki 4 mln. tonų grūdų.

Pajėgumai bus didinami. Grū-
dų terminalą planuoja praplės-
ti KLASCO, pajėgumus didins 
ir „Bega“. Kritikos uostui kliu-
vo ir dėl to, jog nedidinami naf-
tos produktų krovos pajėgumai, 
nesiimama priemonių, kad būtų 
kraunamos anglys, kurios kaimy-
niniame Rygos uoste tapo krovi-
niu „numeris vienas“.

„Geležinkelininkai iš dalies yra 
teisūs mus kaltindami. Dėl naf-
tos produktų ir anglių iš dalies 
kalta ir Uosto direkcija. Jei bū-
tų įrengtas išorinis uostas, šian-
dien galėtume krauti ir didesnius 
kiekius naftos produktų, ir an-
glis. Dėl grūdų krovos pajėgumų 
– ne Uosto direkcijos kaltė. Yra 
kur statyti grūdų terminalus, ta-
čiau iki šiol nebuvo garantijų, kad 
jie bus užpildyti. Tie 10 mln. tonų 
grūdų atsirado netikėtai. Ir nesa-
me užtikrinti, kad tas kiekis bus 
nuolat“, – svarstė A.Drungilas.

Išorinio uosto statybos pers-
pektyvos tebėra neaiškios.

Dar šį mėnesį planuojama pa-
skelbti naujos „Baltmax“ lai-
vų krantinės statybos, pratęsiant 
šiaurinį molą, studijos konkursą.

„Be naujos krantinės, skirtos 
naftos produktams krauti, neiš-
siversime. Tai jau yra ne tik Uos-
to direkcijos, bet ir valstybės rei-
kalas“, – tikino A.Drungilas.

Poveikis:  � šaltis turėjo įtakos tam, jog sausį mažiau krauta naftos produktų.  Vidmanto Matučio nuotr.
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Uk rai nos prem je rė Ju li ja Ty mo
šen ko at siė mė ieš ki nį dėl pre zi
den to rin ki mų re zul ta tų klas to ji
mo. Vik to ras Ja nu ko vy čius ruo šia
si kuk liai inau gu ra ci jai ir pir miems 
vi zi tams į už sie nį. Jau ki tą mė ne sį 
jis ga li ap si lan ky ti Mask vo je.

Uk rai nos aukš čiau sia sis ad mi
nist ra ci nis teis mas šeš ta die nį 
nu ta rė ne bes vars ty ti ieš ki nio, 
ku riuo no rė ta už gin čy ti V.Ja nu
ko vy čiaus iš rin ki mo pre zi den tu 
tei sė tu mą, nes šį ieš ki nį teis mui 
pa tei ku si prem je rė pa ti jo at si
sa kė. J.Ty mo šen ko pa reiš kė, 
kad by li nė tis be pras miš ka, nes 
tei sė sau ga ne no ri iš siaiš kin ti 
tie sos.

Pa nai ki nus ieš ki nį, ne be li ko 
kliū čių V.Ja nu ko vy čiaus inau
gu ra ci jai, ku ri vyks va sa rio 25 d. 
Par la men tas iki šiol ne pat vir
ti no 2010 m. vals ty bės biu dže to, 
to dėl da bar ga lio ja anks tes nių 
me tų biu dže tas, ku ria me pi ni gų 

NyderlandųpremjeroJano
PeterioBalkenende(nuotr.)
koalicinėvyriausybėšešta
dienįžlugo,nesdvididžiau
siospartijosnesugebė
josusitartidėlkariųišvedi
moišAfganistano.Šioješa
lyjedislokuoti2000olan
dųkariųšiemetturėtųgrįž
tinamo.

Sukiršino
AfgAniStAnAS

20keleiviųnukentėjo,kaiiš
JAVįJaponijąskrendantis
orobendrovės„UnitedAir
lines“lėktuvasviršAliaskos
patekoįturbulencijoszo
ną.245žmonesskraidinan
tisorlaivisTokijujenusilei
dolaiku.Daugumanukentė
jusiųatsipirkomėlynėmisir
įdrėskimais.

Dešimtystūkstančiųžmonių
GruzijosBakurianiomies
telyješeštadienįįpaskuti
nękelionęlydėjoVankuvery
jevasario12d.pertreniruo
tęžuvusįrogučiųsportoat
stovąNodarąKumaritašvi
lį.Tarpgedinčiųpomėlynu
dangumibuvoirprezidentas
MichailasSaakašvilis.

SmArkiAi
pAkrAtė

gedėjo
viSAtAutA

Ukrainos prem je rė 
pagaliau pa si da vė

pre zi den to inau gu ra ci jai ne nu
ma ty ta. Kas fi nan suos iš kil mes, 
dar neaiš ku.

V.Ja nu ko vy čiaus pa va duo
to jas Ser hi jus Le voč ky nas tei gė, 
jog inau gu ra ci jos or ga ni za to riai 
steng sis, kad už tek tų pa ties kuk
liau sio biu dže to. Į iš kil min gą ren
gi nį at vyks maž daug šim tas už
sie nio de le ga ci jų. Inau gu ra ci jo je 
lau kia ma ir Lie tu vos Pre zi den tės 
Da lios Gry baus kai tės.

„Jo kių pa ra dų, jo kių sa liu tų 
ne nu ma to ma, ir vis kas vyks 
kuk liai... Bet steng si mės, kad 
bū tų kuo iš kil min giau ir kad Uk
rai nos liau dis ga lė tų di džiuo tis 
šia die na“, – pri dū rė S.Le voč
ky nas.

V.Ja nu ko vy čių su per ga le rin ki
muo se šeš ta die nį te le fo nu pa svei
ki no Ru si jos pre zi den tas Dmit
ri jus Med ve de vas. Jis pa kvie tė 
nau ją Uk rai nos va do vą ko vo pra
džio je ap si lan ky ti Mask vo je.

BNS inf.

Sro vės nio ko jo vis ką
Mies tas vai duok lis – taip pa dė tį 
pa grin di nia me sa los mies te Fun
ša ly je api bū di no ja me ato sto gau
jan ti bri tė Cat hy Sayers.

„Ka na li za ci ją per pil dė pur vas, 
o van duo vis te ka iš kal nų, – pa
sa ko jo mo te ris. – Vi si šo ki ruo ti, 
kad tai įvy ko to kiu me tų lai ku.“

Šniokš čian tys van dens ir pur vo 
srau tai sa vait ga lį plū do nuo kal vų, 
esan čių prie Fun ša lio. Jie už lie jo 
mies to gat ves, vilk o ir var tė au
to mo bi lius bei mik roau to bu sus. 
Pot vy nis var tė me džius, grio vė 
til tus, už ver tė ke lius ak me ni mis 
ir pur vu. Taip jis nuo pa sau lio 
at sky rė kai ku rias vie to ves šio je 
tu ris tų pa mėg to je At lan to van
de ny no sa lo je, esan čio je už maž
daug 1 tūkst. km į piet va ka rius 
nuo Li sa bo nos. Kai ku riuo se ra jo
nuo se nu trū ko elekt ros ir van dens 
tie ki mas bei te le fo no ry šys.

Po liū čių – pur vo upės
Sti chi ja: � šniokščiantysvandensirpurvosrautaisavaitgalįplūdonuokalvųiružliejogatves,vilkoirvar
tėautomobiliusbeimikroautobusus.  „Reuters“nuotr.

Tu ris tų pa mėg tas ro jaus kam pe lis vir to 
pra ga ru. Van dens ir pur vo srau tai, ku rie 
už lie jo Por tu ga li jos ku ror ti nę sa lą Ma
dei rą po smar kių liū čių, nu si ne šė ma
žiau siai 40 žmo nių gy vy bę.

Au kų skai čius au ga
Pot vy nis nu si ne šė ma žiau siai 40 
žmo nių gy vy bę. Pa rei gū nai bai
mi na si, kad šis skai čius dar ga li 
aug ti. Ke lios de šim tys žmo nių 
lai ko mi din gu siais be ži nios.

Re gio no vy riau sy bės va do vas 
Al ber to Jo ão Jar di mas nu ro dė, 
kad į li go ni nes bu vo at vež ti 68 
su žeis tie ji, tri jų žmo nių būk lė 
kri ti nė.

Por tu ga li jos vy riau sy bė pa ža
dė jo ap rū pin ti lai ki nais būs tais 
ke lis šim tus be pa sto gės li ku sių 
žmo nių. Ša lies prem je ras José 

Sócra te sas ir vi daus rei ka lų mi
nist ras Rui Pe rei ra iš vy ko į Ma
dei rą įver tin ti sti chi jos pa da ri nių 
ir koor di nuo ti pa gal bos tei ki mą.

Blo giau sia – jau praei ty je
Por tu ga li jos vy riau sy bė į sti chi jos 
nu nio ko tą sa lą sku biai pa siun tė 
gy dy to jų, gel bė to jų ir na rų ko
man das, taip pat rei ka lin giau sių 
at sar gų siun tas. Bai mi na ma si, jog 
dau giau žu vu sių jų bus ras ta pur
ve, ku rio srau tai už lie jo na mus ir 
grio vė mė gi nan čius pa bėg ti žmo
nes.

Į pa gal bą sti chi jos nu nio ko tos 
sa los gy ven to jams va kar at vy ko 
Por tu ga li jos ka riuo me nės da li niai 
ir ki no lo gai su šu ni mis. Por tu ga
li jos jū rų pa jė gų fre ga ta „Cor te
Real“ šeš ta die nio va ka rą iš plau kė 
iš Li sa bo nos į Ma dei rą. Ji ga be no 
sraig tas par nius, gy dy to jų gru pę 
ir at sar gų siun tą. Į ne lai mės zo ną 
taip pat at skri do du sraig tas par
niai ir du ka ri niai trans por to lėk
tu vai „C130 Her cu les“.

Me teo ro lo gai tei gia, kad blo
giau sia jau praei ty je. Ke lias ar ti
miau sias die nas smar kaus lie taus 
Ma dei ro je ne nu ma to ma, nors 
pa sta ro sios liū tys vai ni ka vo neį 
p ras tai lie tin gą va sa rį.

BNS, BBC inf.

Pot vy nis var tė me
džius, grio vė til tus, 
už ver tė ke lius ak
me ni mis ir pur vu.
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pasaulis

Balandžio 17 d. 
TAPK TAŠKO VADU 

„Darom“ taško vadovas yra atsakingas už 
akcijos eig  konkre iame „Darom 2010“ taške.

JIS (JI) tur s išdalyti maišus ir pirštines akcijos 
dalyviams, nurodyti, kur tvarkyti ir kur nešti šiukšles.

Taško vadovas tur s ateiti tik  vien  valandos mokym , 
kuris vyks jo mieste iki akcijos likus kelioms savait ms. 

Registruokis adresu: www.mesdarom.lt.  
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Lietuvos moterų krepšinio lygos 
čempionate svarbią sėkmę 
kovodamos dėl prizinės vietos 
iškovojo Klaipėdos „Lemmin-
kainen“ žaidėjos, Kaune 81:74 
palaužusios tiek pat pergalių 
turėjusią „Laisvę“. Daugiau-
siai taškų mūsų ekipai pelnė 
R.Milieškienė (20), G.Mažionytė 
ir R.Margevičiūtė (po 14).

Reikšminga 
peRgalė

Šalies Nacionalinės krepšinio 
lygos lyderiai Klaipėdos „Naf-
tos-Uni-Laivitės“ krepšininkai 
namie apmaudžiai pralaimėjo 
Joniškio „Delikatesui“ 84:85. 
Svečiai tritaškį pelnė ir pergalę 
išplėšė likus žaisti 6 sek. Dieną 
anksčiau mūsų ekipa Kaune 
įveikė „KTU-Erelitos“ komandą 
86:58.

Lietuvos krepšinio federaci-
jos Didžiąją taurę išsaugojo 
Vilniaus „Lietuvos ryto“ ko-
manda. Sostinės krepšininkai 
finale po permainingos kovos 
įveikė Kauno „Žalgirį“ 77:65. 
Trečiąją vietą užėmė „Šiaulių“ 
krepšininkai, po atkaklios 
kovos palaužę Kėdainių „Ne-
vėžio“ ekipą 79:76.

apmaudus 
pRalaimėjimas

Vilniečiai 
apgynė tauRę

Sporto telegrafas

Futbolas. Šiandien Klaipėdos sa-
lės futbolo 2-osios lygos čempio-
nate vyks abejos pusfinalio rung-
tynės. 20.30 val. dėl teisės žais-
ti finale susirems „Akademija-Ar-
gus“ ir „Cronus-Šalna“, 21.30 val. – 
„Manhattan“ ir „Policijos asociaci-
ja“. Varžybos vyks Klaipėdos uni-
versiteto sporto salėje (Sportinin-
kų g. 13).

Krepšinis. Rytoj 18 val. „Neptūno“ 
sporto arenoje (Taikos pr. 61A) Lie-
tuvos krepšinio lygos rungtynes 
žais Klaipėdos „Neptūnas“ ir Ma-
rijampolės „Sūduva“. 

Lengvoji atletika. Klaipėdoje vy-
kusiose Lietuvos lengvosios atle-
tikos žiemos pirmenybėse čem-
pionėmis tapo bėgikės Lina Grin-
čikaitė (60 m) ir Eglė Krištapony-
tė (3000 m). Būreliui uostamies-
čio sportininkų atiteko sidabro 
ir bronzos medaliai. Plačiau apie 
čempionatą – rytojaus numeryje.

Česlovas Kavarza
c.kavarza@kl.lt

Naujajam futbolo sezonui besi-
rengiantis Lietuvos 2-osios lygos 
Vakarų zonos čempionas Klaipė-
dos „Atlantas“ nudžiugino antrą-
ja sėkme šiais metais, kontroli-
nėse rungtynėse 3:1 įveikęs A ly-
goje rungtyniaujančią Gargždų 
„Bangą“. 

Nuo gruodžio mėnesio ruoštis 
pradėjusiems klaipėdiečiams 
tai buvo tik trečiosios treniruo-
čių pobūdžio varžybos. 

Sausio mėnesį mūsų ekipa 
Liepojoje 4:0 sutriuškino „Me-
talurgs“ antrąją komandą, o va-
sarį Klaipėdoje 0:1 nusileido Ry-
gos „Daugava 90“ klubui.

Intensyviai sezonui besiren-
giančiai „Bangai“ susitikimas 
su klaipėdiečiais buvo šeštoji jė-

gų patikra. Per penkerias rung-
tynes gargždiškiams nebuvo nė 
karto pavykę laimėti, tik kartą 
taikliai smūgiuoti. 

„Banga“ geriau pradėjo su-
sitikimą, vykusį ant sniego. 10 
min. taikliai smūgiavo Aureli-
jus Staponka. Tačiau daugiau 
įvarčių pirmąjį kėlinį nepavy-
ko įmušti. 

Po pertraukos, kai abiejose 
komandose buvo pakeista daug 
žaidėjų, „Atlantas“ tvirtai per-
ėmė iniciatyvą. 

Netrukus per dešimt minu-
čių vienas po kito į svečių var-
tus krito trys įvarčiai. Visus juos 
įmušė kandidatas į šalies jauni-
mo iki 19 metų rinktinę Karolis 
Laukžemis. 

Rezultatas galėjo būti ir di-
desnis, tačiau „Atlanto“ fut-
bolininkai neišnaudojo gausy-
bės progų. 

Antroji sėkmė

Sąlygos:  � „Atlanto“ ir „Bangos“ futbolininkai pergalės siekė ant sniego, 
kas pareikalavo iš žaidėjų papildomų jėgų.    Nerijaus Jankausko nuotr.
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KLASIFIKUOTI  SKELBIMAI
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NekilNojamasis 
turtas

sveikata ir grožis

Nukelta į 16 p.

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

 535283

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

 524376

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

 532534

Ūkininkavimo kursai; gyvūnų vežėjų kur-
sai. Tel. 8 679 33 222.

 536830

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

 537888

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

 533872

Matematikos katedros studentė gerina vai-
kų matematikos žinias. Kaina nuo 10 Lt. Tel. 
+370 643 87 291.

 536996

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.

 534912

10 mėn. siuvimo, konstravimo, modelia-
vimo kursai. Individualūs užsiėmimai die-
ninėje ir vakarinėje grupėse. Išduodamas 
pažymėjimas. Birutės g. 2, „Signalas“, 2 a., 
206 kab. Tel. 8 657 92 009.

 536939

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.

 527478

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

 531966

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.

 529494

vairuotojų kursai

keičia

Keičiu du 1 ir 2 kambarių butus Telšiuose į 
2 ar 3 kambarių butą Klaipėdoje. Galima 
priemoka. Tel. 8 675 48 150.

 537929

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. 

528707

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

 516263

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

 537811

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.

 529589

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

 535610

„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.

 529180

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

 537483

MEDICININIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA AT-
LIEKA: imunofermentinius (skydliaukės, 
prostatos, lytinių hormonų); biocheminius 
(širdies, inkstų, kasos, kepenų, elektrolitų) 
tyrimus; bendraklinikinius (bendras krau-
jo tyrimas, šlapimo tyrimas, kraujo gru-
pės nustatymas); infekcinius (hepatitai, 
ŽIV su sertifikatu); vėžio žymenys (krūtų, 
kiaušidžių, prostatos, virškinamojo trakto, 
kepenų, plaučių); maisto netoleravimo di-
agnostika; žmogaus papilomos viruso nu-
statymas (virusas, galintis sukelti gimdos 
kaklelio vėžį); ginekologiniai, onkocitolo-
giniai tepinėliai. Priestočio g. 12, Klaipėda. 
Tel. (8 46) 216 229, 8 618 09 670, 8 612 
53 973. Darbo laikas 8-17 val.

 537433

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.

 529984

 

DenSana  
ODONTOLOGIJOS KLINIKA 

 

Gyd.G.Ramanauskienës
Groþio ir sveikatingumo 
klinika

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.

 528828

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.

 526016

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.

 531339

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.

 528886

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.

 524856

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.

 529890

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.

 528070

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.

 530065

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.

 531188

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.

 525583

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.

 525702

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 
spindulių doze. Nuotraukas atspausdina-
me ir įrašome į CD. Mus rasite: Taikos pr. 
12. Tel. 846 210095, 8655 26661. Daugiau 
informacijos: www.breketai.lt.

 523869

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

 526328

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

 530526

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.

 532468

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

 537987

Poilsis, kelioNės
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Centre išnuomoju 2 kambarių 60 kv. m butą 
(3/2 a., euroremontas, baldai, buitinė tech-
nika, indai, boileris, automobilių aikštelė). 
Kaina 700 Lt. Tel. 8 606 65 080.

 537559

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

 537476

Gargždų miesto centre be tarpininkų iš-
nuomojamos 442 kv. m patalpos, tinka-
mos įvairiai veiklai. Aukštingumas 8 m. Tel.  
8 686 55 201.

 534789

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

 528926

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

 537954

Išnuomoja 2 kambarių butą pietinėje miesto 
dalyje ir 3 kambarių butą Baltijos pr., prie 
„Medijos“. Tel. 8 650 78 180.

 536682

Išnuomojamas kambarys su baldais centre. 
Tel. +370 689 19 637, namų - 256 425.

 537124

Išnuomojamas kambarys su atskira virtu-
ve bendrabutyje Minijos g. arba keičiamas 
į sodą. Tel. 8 681 44 936.

 537741

Išnuomojamas 1 kambario butas su baldais, 
buitine technika. Tel. 8 619 59 836.

 535870

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

 537953

Išnuomojamas 14 kv. m kambarys su bal-
dais 3 kambarių bute Vingio g. dirban-
čiam viengungiui (-ei). Tel. 8 689 22 765, 
(8 46) 255 373.

 537940

Išnuomojamas 15 kv. m biuras mies-
to centre (atskiras įėjimas, baldai). Tel.  
8 600 24 107.

 537562

Išnuomojamas 2 kambarių butas miesto 
centre (suremontuotas, su baldais, buities 
technika, kaina 450 Lt plius komunaliniai). 
Tel. 8 634 11 353, (8 46) 383 453.

 537666

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

538226

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

 537969

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

523977

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

523957

Išnuomojamas 3 kambarių butas centre (su 
baldais, nebrangiai). Tel. 8 656 78 516.

 537947

Išnuomojamos patalpos kabinetams, par-
duotuvei, sandėliavimui (nuo 6 iki 100 kv. 
m); pirtis su baseinu. Tel. 8 699 55 940, 
(8 46) 253 838.

 537630

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

 529724

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

 530333

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

 533063

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

 528287

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

 532179

Išnuomoju 1 kambario butą Paryžiaus Ko-
munos g. (150 Lt), 2 kambarių butą Bangų 
g. (180 Lt), abu su baldais ir buitine techni-
ka. Tel. 8 647 66 370.

 537813

Išnuomoju 1 kambario butą Baltijos pr. Tel. 
8 605 85 544.

 537668

Išnuomoju 12 kv. m kambarį bendrabu-
čio bloke, su baldais, ilgesniam laikui. Tel.  
8 616 15 348.

 537176

Išnuomoju 2 kambarių butą Debreceno 
g., su baldais (be tarpininkų). Tel. 8 656 
77 460, 8 685 33 577.

 537938

Išnuomoju 2 kambarių butą ilgesniam laikui 
Debreceno g. Tel. 8 612 36 029.

 537019

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

 537762

Išnuomoju 2 kambarių butą su holu Liube-
ko g., prie „BIG“ (tvarkingas, su baldais). 
Tel. 8 655 77 117.

 538142

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

 524282

Išnuomoju 3 kambarių 52 kv. m butą miesto 
centre Jūros g. (5/1 a.) su baldais ir buities 
technika (600 Lt). Tel. 8 682 5 04 56.

 537982

Išnuomoju 4 kambarių 60 kv. m butą ša-
lia „Akropolio“ (šildymas tik 200 Lt). Nuo-
ma 300 Lt + komunaliniai mokesčiai. Tel. 
8 699 54 056.

 537842

Išnuomoju nedidelį kambarį bendrabuty-
je prie „Vėtrungės“ vienam asmeniui. Tel. 
8 687 45 866.

 537218

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą Lau-
kininkų g. (2 aukšte, plastikiniai langai, šar-
vuotos durys, su baldais, nuoma 300 Lt + 
mokesčiai). Tel. 8 682 19 168.

 537586

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą su 
baldais Šilutės pl., ilgesniam laikui. Tel.  
8 617 10 695.

 537601

Išsinuomočiau komercines patalpas miega-
majame rajone maisto prekių parduotuvei 
įkurti. Tel. +370 656 51 821.

 536932

Išsinuomočiau tvarkingą 1-2 kambarių 
butą su baldais ir buitine technika. Tel.  
8 601 84 759.

 536642

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

 528269

Klaipėdos centre nuomojame prekybos, 
biurų patalpas. Patogu privažiuoti, yra 
automobilių aikštelė. Tel. 8 687 36 446, 
8 698 35 489.

 535486

Miesto senamiestyje nuomoja 4 kambarių 
100 kv. m butą (1 a., tinka komercinei veiklai). 
Arba parduoda. Tel. 8 606 95 800.

 537473

Nebrangiai išnuomojamas kambarys ben-
drabutyje. Tel. 8 603 39 528, skambinti 
po 18 val.

 537886

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

 528280

Nebrangiai išnuomoju 1 kambario 43 kv. m 
butą su holu, kai kuriais baldais Laukininkų 
g. (renovuotas namas, pigus išlaikymas). 
Tel. 8 653 38 810.

 537797

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

 521345

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

 535999

Nuomoja: Naujojo Uosto g. 22 1 a. komer-
cines patalpas (123 kv. m, nuomos kaina 1 
000 Lt/mėn.), Taikos pr., šalia Jūrininkų po-
liklinikos, 1 a. kabinetus: 21, 18 kv. m (nuo-
mos kaina 350 Lt). Tel. 8 611 14 232.

 538058

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

 530755

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

 532329

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

 530743

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

 529109

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

 528261

Registrų centro pastate išnuomojamas 40 
kv. m biuras (600 Lt/mėn.) ir 50 kv. m biu-
ras (700 Lt/mėn.). Autonominis šildymas. 
Tel. 8 685 38 365.

 537941

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.

 532462

Tvarkinga dirbanti pora be vaikų ilgesniam 
laikui išsinuomotų 2, 2 su holu arba 3 kam-
barių butą su baldais ir buitine technika. 
Tel. 8 603 64 376.

 537469

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.

 534781

2 sodus kartu Vaiteliuose (13,6 a, 2 laikini 
nameliai, vaismedžiai, vaiskrūmiai, elek-
tra, šulinys, miškas, geras privažiavimas, 
33 000 Lt). Tel. 8 659 65 922.

 536933

Butus: 1 kambario (plytinis, 79 000 Lt), 
nebrangiai 2 kambarių 5/2 a., 3 kamba-
rių (135 000 Lt), 4 kambarių 5/3 a. (175 
000 Lt). Tel. 420 792, 8 652 22 532,  
8 680 78 227.

 537003

Butus: 1 kambario (plytinis namas, su bal-
konu), 2 kambarių (naujos statybos, su bal-
dais, 180 000 Lt). Tel. 8 672 72 955.

 537965

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.

 534241

Butus: 1 kambario Debreceno g. (9/6 a., 33 
kv. m, 88 000 Lt), Žardininkų g. (5/2 a., 91 
000 Lt), 1,5 kambario Taikos pr. (4 pl./4 a., 
balkonas, stogas renovuotas, 105 000 Lt, 
tinka per banką). Tel. 8 656 22 949.

 537887

Butus: 2 kambarių Naujakiemio g. 5/4 a., 
reikalingas remontas, 3 kambarių Laukinin-
kų g. ir Šiaulių g. (140 000 Lt), 3 kambarių 
Baltijos pr. (suremontuotas, 140 000 Lt). 
Tel. 8 600 07 067, www.gijoneda.lt.

 537276

Butus: tuščius, suremontuotus 3 kamba-
rių 9/1 a. Gedminų g. 22 ir 5/5 a. su ho-
lu Laukininkų g., renovuotą 2 kambarių 
62 kv. m su holu 5/3 a. Laukininkų g. Tel.  
8 688 86 481.

 535737

Butus: 1 kambario Sulupės g. (labai geras 
remontas, 92 000 Lt), 2 kambarių Kauno 
g. ir 3 kambarių Herkaus Manto g., nebran-
giai. Tel. 8 690 08 099, www.gijoneda.lt.

 537277

Butus: 3 kambarių Mažvydo al., 2 kambarių 
su holu Smiltelės g. tik už 120 000 Lt. Tel. 
8 606 34 410, www.gijoneda.lt.

 537275

Garažą Kauno g., prie „Maximos“. Tel. 
494 621.

 536576

Kambarį bendrabutyje; butus: 2 kambarių 
5/1 a., 1,5 kambario 5/3 a.; sodo sklypą su 
namu SB „Smiltelė“ ir Šernuose; žemės skly-
pą Dauparuose. Tel. 8 612 48 946.

 537949

NekilNojamasis 
turtas
Nuoma

atkelta iš 15 p.
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NekilNojamasis 
turtas
Parduoda

Darbas
ieško darbo

Buhalterė ieško darbo, namuose tvarko 
buhalterinę apskaitą nuo pirminių doku-
mentų iki finansinės atskaitomybės. Tel. 
8 650 45 125.

 534201

Buhalteris, masažistas-kosmetologas ieško 
papildomo darbo. Tel. 8 675 29 410.

 537078

Vyras, turintis elektro-radiotechniko išsi-
lavinimą, darbo patirties, ieško darbo. Tel. 
8 699 83 312.

 537181

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

 535327

40 m. vyras (16 m. santechniko stažas, B 
kateg., nuosavas automobilis, dirbęs už-
sienyje) ieško darbo. Siūlyti variantus. Tel. 
8 601 75 274, e. paštas gintaras615@go-
oglemail.com.

 536670

Pareigingas 38 m. vyras, dirbęs tiekėju-san-
dėlininku, ūkvedžiu, turintis vairuotojo B, 
C, E kateg., darbo krautuvu pažymėjimą, 
ieško darbo. Tel. 8 617 46 414.

 537729

Patyrusi buhalterė ieško papildomo darbo. 
Tvarko įvairių įmonių buhalterinę apskaitą. 
Tel. 8 609 10 061.

 536677

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.

 527572

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

 537254

Barui reikalinga virėja. Tel. 8 690 97 601.
 538088

Namą Leliuose, 7 km nuo Klaipėdos (įreng-
tas, 5 kambariai, 173 kv. m, 2008 m.). Kaina 
327 000 Lt. Tel. 8 620 41 963. www.remax.
lt/390061028-105.

 537106

Namo dalį (3 kambariai su holu, žemė 
ir kt., baigtumas 97 proc.). Arba keičia 
į 2 kambarių butą. Kaina sutartinė. Tel.  
8 651 61 165.

 538086

Naujos statybos 3 kambarių butą (72 kv. 
m, du miegamieji, šildomos grindys, su 
baldais, 5/2 a., pradinė kaina 320 000 Lt). 
Skubiai. Tel. 8 611 41 730.

 538175

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

 528299

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

 536207

0,4 a sklypą sodybos atstatymui Karklėje. 
Arba keičia į kitus objektus. 1 ha sklypą prie 
Lėbartų kapinių. Tinka komercijai, ritualinėms 
paslaugoms. Tel. 8 673 62 629.

 536674

1 kambario butą su holu 9/2 a. Ryšinin-
kų g. (reikia kosmetinio remonto, pradinė 
kaina 120 000 Lt). NTA „Kavintenė“, tel. 
8 611 41 730.

 538212

1 kambario 22 kv. m bendro ploto butuką 
prie Klaipėdos (krosninis šildymas, be pa-
togumų, WC viduje, galima gyventi). Tel. 
8 674 91 541.

 537362

1 kambario 34 kv. m butą Sulupės g. 5/1 a. 
(atliktas naujas kapitalinis remontas). Kai-
na 92 000 Lt. Tel. 8 604 23 656.

 537596

1 kambario su holu butą. Savininkas. Tel. 
8 607 62 008.

 536567

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

 536215

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

 536214

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

 537197

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

538343

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

 527558

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

 530328

2 kambarių 45 kv. m butą Kauno g. ar-
čiau Taikos pr. Kaina 106 000 Lt. Tel.  
8 608 79 192.

 538110

3 kambarių butus: Miško rajone (visiškai 
suremontuotas), Mogiliovo g. (nekampinis, 
bendrija, 138 000 Lt). Tel. 8 655 61 410.

 537962

2, 3, 4 kambarių butus Lelijų g. naujos sta-
tybos name. Tel. 8 699 86 075.

 532150

4 kambarių suremontuotą, perplanuo-
tą 77 kv. m butą Alksnynės g., 5/3a. Tel.  
8 614 07 549.

 538107

91 a žemės sklypą Klaipėdos r., Dituvos k., 
netoli Minijos upės. Šalia pastatyti namai, 
yra elektra. Be tarpininkų. Tel. 8 672 99 
710, 478 283.

 537212

Blokuotą namą arba sklypą „Saulėtajame 
sodžiuje“. Išsamiau www.stogas.lt ID 1011 ir 
25408. Tel. 8 698 84 678, 8 612 31 701.

 537895

Dviejų kambarių butą 3 aukšte Alksnynės 
g. (plytinis). Tel. 8 602 66 318.

 538180

Gargžduose dviejų butų blokuotą namą 
(įvestos visos miesto komunikacijos, pri-
jungtas šildymas, kraštinis sklypas, asfal-
tuota gatvė, aptverta teritorija, rūsys, ga-
ražas). Tel. 8 616 55 800.

 535293

Greta 2 sklypus Ginduliuose, Liepų g. (yra 
projektai ir leidimai statyti, dujos). Tel.  
8 614 06 562, www.13.lt.

 536552

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.

 534771

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.

 530460

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

 527640

Naujos statybos namą Mazūriškiuose (vi-
siškai įrengtas, 2 a., 191 kv. m, 12 a žemės, 
sutvarkyta aplinka, trinkelės, geras priva-
žiavimas). Tel. 8 670 29 821.

 535723

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

 536210

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

 537577

Parduoda butus: 1 kambario su holu Smiltelės, 
Vingio g.; 2 kambarių I.Simonaitytės, Moky-
klos g.; 3 kambarių I.Simonaitytės, Geležinke-
lio g. Tel. 8 672 33 120, 8 600 75 863.

 537867

Parduodamos prekybos-administracinės 
patalpos Turgaus a. 24, 59 kv. m. Kaina 
290 000 Lt. Tel. 8 698 36 140.

 538096

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

 529698

Parduodu namą, 103 kv. m (svetainė + 
virtuvė ir 3 miegamieji), įrengtas, visos 
komunikacijos, šalia vandens telkinys, 
miesto transportas, asfaltas. Kaina 300 
000 Lt. Tarpininkauju banke gaunant pa-
skolą. Tel. 8 674 39 663.

 538151

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

 532537

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

 527831

Senovinę sodybą su 9 ha žemės sklypu 40 
km už Klaipėdos. Arba keičia į butą. Kaina 
150 000 Lt. Tel. 8 671 95 225.

 536603

Skubiai sklypą Dituvoje (yra elektra, šulinys). 
Kaina 18 000 Lt. Tel. 8 699 25 002.

 536941

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.

 535651

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

 535598

Skubiai labai pigiai blokuotą 9,2 a sklypą 
gražioje vietoje prie Eketės ežero (visos ko-
munikacijos, pamatai). Tel. 8 675 50 563.

 537662

Skubiai parduodu gerai suremontuotą 3 
kambarių butą prie PC „Žardė“, labai ge-
roje vietoje, 9/1 a. Kaina sutartinė. Tel.  
8 605 62 449.

 537843

Skubiai, nebrangiai sutvarkytą 2 kambarių 
butą Taikos pr./Baltijos pr., šalia PC „Nor-
fa“ (5/5 a., bendrija, pigus išlaikymas). Tel.  
8 603 30 292, 8 676 52 251.

 537474

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

 529765

Tvarkingą 3 kambarių butą su holu Varpų 
g. (10/8 a., 1994 m. statybos, kaina 185 
000 Lt). Tel. 8 686 48 259.

 537837

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

 529088

Veikiančią 140 kv. m sauną-barą su įranga 
(pirtis, mini baseinas, infraraudonųjų spin-
dulių kabina). Tel. 8 688 53 939.

 537835

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

 536267

Visiškai įrengtą namą su 14 a sklypu Di-
džiuosiuose Leliuose (aukšta kokybė). Kaina  
395 000 Lt. Tel. 8 699 24 759.

 537279

Visiškai įrengtą 2 aukštų 4 kambarių gyve-
namąjį namą Miško rajone (plotas 324 kv. 
m, 6 a sklypas, šildymas kietuoju kuru, du-
jomis, elektra). Tel. 8 655 04 845.

 538203

Visiškai suremontuotus 1 kambario butus 
su baldais, buitine technika: 4 pl./3 a. Kre-
tingos g.; 5/3 a. Nidos g.; 5/1 a. Naikupės 
g. Tel. 8 611 41 730.

 538178

Vokišką sodybą Dituvoje, 60 a sklype; 2,9 
ir 3 ha sklypus Naujojoje Kalotėje su deta-
liaisiais planais; 3,21 ha sklypą ant Eketės 
ežero kranto. Itin patrauklios kainos (savi-
ninkas). Tel. 8 648 83 692.

 537926

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.

 518610

Perka
Garažą pietinėje miesto dalyje. Tel. 8 688 
94 259, skambinti antradienį.

 536756

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

522784

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

 537005

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

 530287

1,5 kambario butą iki 90 000 Lt. Tel.  
8 614 77 934.

 537284

2 arba 3 kambarių butą (be tarpininkų). 
Tel. 8 612 08 203.

 537264

3 kambarių butą su holu arba koridorinės 
sistemos pietinėje miesto dalyje. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 600 37 101.

 536816

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

 528940

Perku 1 ar 2 kambarių butą arba keičiu į 
3 kambarių butą Debreceno g. centre, 4 
aukšte. Ne agentūra. Tel. 8 674 46 077, 
378 517.

 537659

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

 517879

Skubiai 1 kambario butą (iki 90 000 Lt) 
ir 3 kambarių butą I.Simonaitytės g. r. 
Siūlykite variantus, mokame grynais. Tel.  
8 610 28 977.

 535994

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

 529100

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

 526437

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.

 513600

Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės ieško 
pirkti arba išsinuomoti žemės visoje Lietu-
voje. www.dirvos.lt. Tel. 8 650 55 564. 

531533

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

 535269

tarpininkavimas

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

 536249

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

 536510

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

 537695

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

538241

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

 534295

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

 535435

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

 537756

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.

 526304

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

 536503

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

 537675

Reikalingi kreditoriai. Užstatas nekilnojamas 
turtas. Smulkiau tel. 8 601 05 866.

 537691



18

KLASIFIKUOTI  SKELBIMAI
pirmadienis, vasario 22, 2010

Nukelta į 19 p.

atkelta iš 17 p.

AutomobiliAi
Autoserviso paslaugos

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

 530454

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

 537802

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

 514746

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

 529641

Parduoda

„Hyundai Accent 1,3“ (2002 m., kaina  
4 000 Lt). Tel. 8 671 47 815.

 537309

Perka

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

 532302

transporto paslaugos

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

 536433

Keleivių pervežimas. Tel. 8 620 88 020.
 527110

Krovinių pervežimas. Po Klaipėdą 1 val. - 
tik 30 Lt. Tel. 8 677 85 978.

 536753

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.

 526223

Vežame krovinius iki 2 t Lietuvoje ir užsieny-
je. Išrašome sąskaitas. Krovėjų paslaugos. 
Tel. 8 650 29 981.

 537545

Vežu krovinius po Klaipėdą (1 val. - 30 Lt), 
po Lietuvą. Kaina sutartinė. Tel. 8 680 
31 459. 

 536591

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.

 534163

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

 531878

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

 529056

www.zaliuzestau.lt. Ypatingai žemos kai-
nos, išskirtinė kokybė. Pirminė konsultacija 
- nemokama. Nuolaidos - iki 50 proc. Tel. 
8 645 00 245.

 538095

Paslaugos

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

 537861

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

 530020

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

 532838

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.

 536234

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.

 529731

Nebrangus kompiuterių remontas, virusų 
šalinimas. Nemokamai atvykstu pas klientą 
arba tvarkau internetu. Suteikiu garantiją, 
išrašau sąskaitą. Tel. 8 600 75 904.

 536740

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.

 530715

Paslaugos

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

 537932

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

 530702

kitA
Parduoda

Akcija! Pigiai šarvuotas ir vidaus duris mini-
malia kaina. Įstatome. Kokybiška santechni-
kos įranga, plastikiniai langai. Garažo vartai. 
Tel. 8 603 10 867, 8 640 17 207.

 537717

Naudotus: stacionarią elektrinę viryklę 
su keramika, lengvai išardomą-surenka-
mą balto tento palapinę (8x3 m). Tel.  
8 682 59 085.

 536213

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

529264

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

 524734

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.

 529629

Paslaugos

Būrimai Taro, Lenorman kortomis. Užkalbė-
jimai, prakeiksmų bei nužiūrėjimų panai-
kinimas. Senovinė ir veiksminga magija. 
Tel. +370 608 12 729.

 537844

Būrimas kortomis. Tel. 8 619 22 955.
 537961

Mezgu įvairius rūbus. Tel. 8 648 87 236.
 538141

Tekinimo ir frezavimo darbai Klaipėdoje. 
Išrašome sąskaitas. Tel. 8 670 67 345.

 537426

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

 532779

Firma sunkiai prieinamose vietose - nuo 
pastatų stogų, lietvamzdžių - valo snie-
gą, susidariusį ledą. Atlieka visus aukš-
tuminius darbus. Tel. (8 46) 343 257,  
8 686 76 085.

 534128

Profesionaliai valome, taisome, dažome 
odinius baldus, odines automobilių sėdynes, 
odinius rūbus. Tel. 8 612 31 823.

 536926

Barui-restoranui reikalinga patyrusi virė-
ja, kebabų kepėja-pardavėja. Geros dar-
bo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. 
Tel. 8 618 38 340.

 537739

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

532830

Dirbti Norvegijoje reikalingi: stalius durų, 
langų, baldų gamybai iš medžio masyvo 
(būtina ne mažesnė kaip 3 m. patirtis), elek-
trikas elektros instaliacijai ir remontui (pri-
valumai: patirtis, mokėjimas atlikti statybos 
darbus). CV ir visų gebėjimų aprašymą siųsti 
e. paštu norgerom@gmail.com.

 537744

Dirbti Norvegijos įmonėse reikalingi plasti-
kinių vamzdžių ir plieno suvirintojai. Infor-
macija tel. (8 46) 310 142, 8 686 01 610, CV 
siųsti e. paštu tms@techmaris.lt.

 537809

AB „Klaipėdos konditerija“ ieško per-
sonalo inspektoriaus (-ės). Siūlomo 
darbo pobūdis: personalo dokumenta-
cijos administravimas; personalo paieš-
ka ir atranka; gaunamos ir išeinamos 
informacijos valdymas. Reikalavimai: 
aukštasis išsilavinimas; LR Darbo teisės 
išmanymas ir taikymas praktikoje; dar-
bo patirtis personalo ir biuro adminis-
travimo srityje būtina; atsakingumas, 
organizuotumas ir puikūs bendravimo 
įgūdžiai; anglų kalbos mokėjimas; mo-
kėjimas dirbti programa „Personalo 
Skaita“ būtų privalumas. Įmonė siūlo: 
terminuotą darbo sutartį; šiuolaikinę dar-
bo aplinką ir socialines garantijas; laiku 
mokamą atlyginimą; atsakingą ir įdomų 
darbą. Gyvenimo aprašymą iki vasario 
26 d. siųsti personalas@klaipedoskon-
diterija.lt arba faksu 411 081. 

531654

Grožio salonas kviečia dirbti vyrų, mote-
rų kirpėją, manikiūrininkę. Tel. +370 679 
70 130, +370 683 68 791, e. paštas ina.
ch@ml.lt.

 533848

Įmonė, prekiaujanti darbo drabužiais ir 
saugos priemonėmis, ieško pardavimo 
vadybininko (-ės). CV siųskite e. paštu 
cv@algrima.lt.

 537000

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

 529707

Kavinei miesto centre nuolatiniam dar-
bui reikalinga (-s)  virėja (-s). Reikala-
vimas - darbo patirtis. stela44@gmail.
com, mob.+370 670 21952. 

538115

Kavinei reikalinga virėja bei virėjos padė-
jėja. Tel. 8 600 55 537.

 537561

Lietuvos jūrų muziejaus ir delfinariumo re-
konstravimo projektų valdymui reikalingas 
projekto vadovas. Reikalavimai: aukštasis 
inžinerinis-statybinis išsilavinimas, projek-
tavimo ir statybos darbų išmanymas. CV su 
projektų valdymo patirties aprašymu siųsti 
e. paštu ljm@muziejus.lt arba faksu (8 46) 
490 750 iki vasario 22 d.

 534212

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

 535472

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

 535476

Nekilnojamojo turto agentūra priims dirb-
ti vadybininkus (-es), privalumas - darbo 
patirtis (geromis sąlygomis). Tel. 8 600 
19 139.

 536896

Reikalinga kirpėja ir manikiūrininkė. Tel. 
8 684 07 285.

 537380

Reikalinga vyrų kirpėja. Tel. 8 699  
86 194.

 534270

Reikalinga stiuardesė dirbti jachtoje. Patirtis 
- privalumas, anglų kalba. UAB „BAKENA“, 
tel. 8 687 11 651, www.bakena.com.

 536971

Reikalingas elektros ir signalizacijos meis-
tras atlikti darbus privačiame name. Tel.  
8 698 45 002.

 537745

Reikalingi betonuotojai dirbti su klojiniais. 
Tel. 8 694 90 054.

 537970

Saugos tarnyba „GRIFS AG“ siūlo darbą ap-
saugos darbuotojui Klaipėdoje. Reikalavi-
mai: apsaugos darbuotojo kursai, išlaikyti 
egzaminai policijoje, rekomendacija. CV 
siųsti faks. (8 46) 237 001, e. paštu klai-
peda@grifsag.lt.

 537458

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

 525981

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

 531938

Transporto įmonė ieško vilkikų vairuotojų, 
turinčių patirties gabenant krovinius. Tik su 
rekomendacija. Darbas - Baltijos šalys-Vakarų 
Europa ir atgal. Tel. 8 656 12 786.

 537367

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

 537816

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.

 535865

DArbAs
siūlo darbą

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

UAB „YIT Technika“ ieško:

 Inžinieriaus
Reikalavimai:

 aukštasis išsilavinimas elektros 
ar automatikos srityse

 LR norminių dokumentų, 
susijusių su statinių inžinierinėmis 
sistemomis, išmanymas 

 ne mažiau kaip 2 metų 
darbo organizavimo patirtis 

 sugebėjimas dirbti komandoje 
ir savarankiškai

 vairuotojo pažymėjimas

Darbo pobūdis:
 statinių inžinerinių sistemų priežiūros 

organizavimas ir vykdymas
 techninių – organizacinių klausimų 

sprendimas, derinimas su užsakovais 
bei inspektuojančioms institucijomis

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

 dalyvavimas ruošiant pasiūlymus 
užsakovui

bAlDAi
Parduoda

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.

 530876

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

 535400

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

 529558

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

528378

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

 537849

Perka

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

 529539
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Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Parduoda

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

 528129

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

 519888

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

 530949

Statybos paslaugos

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

 455410

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

 522097

automobiliai
transporto paslaugos

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

 531040

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

 526317

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

 537346

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

 533235

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

 527884

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

 537736

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

 537902

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

 536075

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.

 529960

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.

 517942

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

 537960

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

 537801

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

 518542

Parketas iš ąžuolo ir uosio. Klojame, šlifuo-
jame, atnaujiname seną. Dirbame savo ir už-
sakovo medžiagomis. Tel. 8 688 27 195.

 537885

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

 528186

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

 528179

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

 535550

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

 531683

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

 535834

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

 537898

Santechnikos darbai: keičiame vamzdynus bu-
tuose, montuojame įrangą, šildymo sistemas, 
keičiame radiatorius. Tel. 8 683 94 455.

 531058

Gerai, greitai, pigiai: tapetuojame, dažo-
me, glaistome. Tel. 8 608 90 529.

 537566

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

 523082

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

 537210

Visi apdailos darbai: tapetavimas, dažymas, glais-
tymas, plytelių klijavimas, laminatas. Kokybę ir 
gerą kainą garantuojame! Tel. 8 604 90 772.

 537924

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

 520599

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

 537734

Atestuoti meistrai veda, tvarko elektros 
instaliaciją; pjauname sienas, sutvarkome 
projektus, klijuojame plyteles, glaistome, 
santechnika. Tel. 8 648 28 929.

 536146

Atliekame vidaus apdailą. Gipskartonis, glais-
tymas, dažymas, tapetavimas, santechnika 
ir smulkūs darbai. Tel. 8 608 39 122.

 536556

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

 526348

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

 537161

Klaipėda
Taikos pr. 24 

Tel.  8 46 38 12 11
Taikos pr. 107 

Tel. 8 46 34 47 88

nuo
 850

 L
t

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

 534663

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

 528319

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

 537908

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

 531396

Kokybiškai, greitai remontuoju butus, laip-
tines, glaistau, dažau, tapetuoju ir kt. Pa-
tariu. Tel. 8 600 36 823.

 537832

Meistrai kokybiškai atlieka visus remonto 
darbus (ir smulkius). Garantuoja laiku at-
likti darbus ir mažą kainą. Padeda supirkti 
medžiagas. Tel. 8 608 57 031.

 536539

Meistras klijuoja plyteles, montuoja gips-
kartonį, dažo, tapetuoja, kloja laminatą; 
santechnika. Tel. 8 654 75 522.

 537043

Nebrangiai atliekame visus statybos ir ap-
dailos darbus: laminatas, plytelės, tapetai, 
dažymas, glaistymas. Tel. 8 646 32 077.

 538130

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

 530983

Kloju laminatą , linoleumą, parketlen-
tes. Tvirtinu gipskartonį, kalu dailylentes. 
Įrengiu pirtis, balkonus ir kt. Tel. 8 613  
93 810, 322 170.

 537669

Patyręs meistras nebrangiai, kokybiškai kli-
juoja plyteles. Tel. 8 631 61 358.

 536479

Profesionaliai atliekame santechnikos dar-
bus. Garantija, išrašome sąskaitas. SROVĖ, 
Dubysos g. 23. Tel. 8 694 23 986, e. paštas 
srovetv@yahoo.com.

 537056

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

 537959
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Statyba ir 
StatybinėS 
medžiagoS
Statybos paslaugos

akcininkamS
UAB „Klaibuta“ AKCININKAMS! UAB ’’Klai-
buta’’, įmonės kodas 140817299, Minijos 
g. 39, Klaipėda. 2010 m. kovo 25 d. 15 val. 
šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, 
kuris vyks bendrovės buveinėje (Minijos g. 
39, 3 aukštas, Klaipėda). Registracijos pra-
džia 14 val. Turėti asmens tapatybę liudijantį 
dokumentą. Papildomą informaciją teikia 
tel. (8 46) 380 348. UAB „Klaibuta“ gen. 
direktorius Antanas Tamkevičius.

 536979

dėmeSio
Biologė-chemikė, pati gyvenanti be vais-
tų, kviečia į susitikimą, kuriame gausite 
nuoširdžių praktinių patarimų. Tel. 8 601 
76 326, 8 608 53 925.

 536722

Jūreivių kredito unijos narių dėmesiui! 2010 
m. vasario  27 d. 10 val. Viešbučio  Europa 
Royale  konferencijų salėje, adresu Žvejų  
g. 21/Teatro g .1, Klaipėda šaukiamas pa-
kartotinis Jūreivių kredito unijos, buveinės 
adresas Teatro g. 7-11, Klaipėda, visuotinis  
kredito unijos narių  susirinkimas,  su galio-
jančia neįvykusio susirinkimo darbotvarke: 
1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos 
įvertinimas 2. Revizoriaus ataskaita. Atas-
kaitos įvertinimas. 3. Valdybos ataskaita. 
Ataskaitos įvertinimas. 4. Paskolų komiteto 
ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 5. Metinės 
finansinės atskaitomybės ir pelno paskirs-
tymo (nuostolių dengimo) projekto prista-
tymas. Metinės finansinės atskaitomybės 
tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo 
(nuostolių dengimo) priėmimas. 6. 2010-
2012 m. veiklos plano tvirtinimas. 7. 2010 
metų kredito unijos pajamų ir išlaidų są-
matos tvirtinimas. 8. Kredito unijos valdy-
bos narių ir pirmininko rinkimas. 9. Kredito 
unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko 
rinkimas. 10. Kredito unijos paskolų komite-
to narių ir pirmininko rinkimas. 11. Kredito 
unijos revizoriaus rinkimas. 12. Revizoriaus 
darbo tvarkos nustatymo reglamento patvir-
tinimas. 13. Įgaliojimų suteikimas valdybai 
priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, 
sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar tur-
to vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo 
kapitalo .14.  Kiti klausimai . Su darbotvar-
kėje numatytų klausimų nutarimų projek-
tais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais 
kredito unijos nariai gali susipažinti kredi-
to unijos patalpose, adresu  Teatro g. 7-11, 
Klaipėda.  Tel. pasiteiravimui (46)256777. 
Jūreivių kredito unijos valdyba

 537992

VaržytinėS
Antstolis Gintaras Kairys skelbia antrąsias 
varžytines Nerijui Butkui nuosavybės tei-
se priklausančiam 2,8643 ha ploto žemės 
sklypui, unikalus numeris 4400-0493-2130, 
esančiam Paliepgirių kelias 69, Palanga. Pra-
dinė pardavimo kaina 1 147 500 Lt. Varžytinių 
dalyvio piniginės įmokos dydis 10 proc. – 114 
750 Lt; dalyvio įmoka turi būti pervesta į de-
pozitinę sąskaitą LT797044060004706668 
AB SEB banke. Varžytinių laikas 2010 m. kovo 
22 d. 11 val. Pardavimas vyks J.Zauerveino 
g. 9-2, LT-92122 Klaipėda. Informacija tel. 
(8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi su-
interesuoti asmenys, turintys teises į par-
duodamą turtą, iki varžytinių dienos gali 
pateikti antstoliui savo teises patvirtinan-
čius dokumentus.

 538105

Mirus ilgametei Komuna-
linio ūkio projektavimo 
instituto Klaipėdos sky-
riaus darbuotojai ALDONAI  
ŠAKALIENEI, nuoširdžiai už-
jaučiame velionės gimines 
ir artimuosius. 

UAB „Klaipėdos 
komprojektas“ 

kolektyvas

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

 536265

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

 518862

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

 529938

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

 533465

NAUJASIS VASARoS SEZoNAS PRASIdEdA!
Turkija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Egiptas, Tuni-
sas, Kroatija, Bulgarija 

KODėL vErTA PIrKTI IŠ ANKSTO:
● Nuolaidos iki 30%
● Mažiausios kainos garantija (kelionių operatoriai ga-
rantuoja, kad jei iki Jūsų išvykimo bus siūloma mažesnė 
kaina, skirtumas Jums bus grąžintas)!

kelionių organizatorius  
„neoturas“

vasaros kelionės 2010 – katalogai jau visuose 
GrŪDOS biuruose!
Išankstinis pirkimo akcija vasaros kelionėms autobusu 
– 15%, lėktuvu – 25%

Poilsis: Egipte, Kanarų salose, Tailande, Šri Lankoje,  
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 pro-
gramos)
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, Šveicari-
joje, 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 – užda-
rymas (5 ir 8d.)

Autobusu nuoma, kelionės  kolektyvams

vasario 27 d. 7 n.
Egiptas – Hurgada 
LA PERLA  2*+/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1103 Lt/asm.
TAI HEIGHTS MAKAdI BAY  4*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 
1508Lt/asm.
SERENITY MAKAdI  5*/ viskas įsk. kaina nuo 2045 Lt/
asm.

vasario 28 d. 7 n.
Egiptas – Šarm El Šeichas  
AMAR SINA 3*/ pusr. ir vakr.  kaina nuo 1095 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 turiz-
mo agentūrą

kelionių organizatorius  
„guliverio kelionės“

kelionių organizatorius 

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

royal tourism

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 28 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!!!!
Turistinių autobusų nuoma!!!
RENKAMoS GRUPėS: 
vasario 20 d. Erots paroda rygoje. Nuvežimas 70 Lt. 
Bilietas 6,5 Lv.
vasario 27 d ryga – Jurmala (vandens parkas) 70 Lt. 
Vaikams 40 Lt.
Mokyklų grupėms ypatingos nuolaidos!!!
Įvairūs bilietai su nuvežimu Latvijoje!

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 va-
sarį 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 anksto (pa-
skutinei minutei lieka tik neišparduoti viešbučiai)! 
● Galimybė keisti kelionę nemokamai ne vėliau nei li-
kus 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 Tonale) 
– nuo 1290 Lt  
Slovakija (Žemieji Tatrai) – autobusu/savo transportu 
– kiekv. šeštad. – nuo 590 Lt 
Slidinėjimas Slovakijos Tatruose (5 d) – tradicinis slidi-
nėjimo 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 
Kanarų salos, 3* be maitinimo nuo 1375 Lt 
Tailandas (poilsis Patajoje) nuo 2945 Lt + 1 nemoka-
ma 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 

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 kelionės 
draudimas + NEMoKAMA nakvynė Lietuvos/Latvijos 
viešbučiuose!
Nemokami pervežimai iš Klaipėdos keliaujantiems au-
tobusu su „Novaturu“!
Savaitgalis (2 nakvynės ir aviabilietai) Briuselyje 699 
Lt/asm.

7 nakvynės 4* viešbutyje su pusryčiais ir vakariene 
bei pramogos LoRo ir SIAM parkuose tik nuo 1933 Lt 
asmeniui!

Geriausi pasiūlymai į Egiptą, Tailandą, Turkiją!
Naujo vasaros sezono kainos ir nuolaidos!
Pažintinės kelionės i Egiptą, Izraelį, Jordaniją!

TENErIFė, GrAN KANArIJA
vasario 25 d. 
7 nakvynės 2+* viešbutyje be maitinimo tik nuo 1304 
Lt asmeniui!

kelionių agentŪra „gauBliJa“

AKCIJA! Kruizas ryga–Stokholmas-ryga nuo 100 Lt/
asm.!
Jūrmala (su pusryčiais, sauna ir pirtys visą dieną)  
78 Lt/asm.
Slidinėjimas Italijoje (kelionė lėktuvu) – nuo 1519 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 849 Lt
Ispanija (Tenerifė) – nuo 1159 Lt 
Tailandas – 14 nakvynių nuo 2939 Lt (skrydis iš Vil-
niaus!) 

Pasikonsultuokite su patyrusiais specialistais, daugelyje 
vietovių esame patys buvę!

teiSmai
Klaipėdos m. apylinkės teisme yra priimtas 
ieškovės UAB „Klaipėdos apdaila“ ieškinys at-
sakovei UAB „Transtitus“, įm. kodas 141612977 
(žinomas buveinės adresas Šiaulių g. 7-15, 
Klaipėda) dėl 5507,34 Lt skolos, 3903,57 Lt 
delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
Pranešama, kad atsakovei UAB „Transtitus“ 
yra nustatytas 14 d. terminas, skaičiuotinas 
nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, per 
kurį atsakovė privalo pateikti Klaipėdos m. apy-
linkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį. 
Jeigu be pateisinamos priežasties per nusta-
tytą terminą atsakovė nepateiks atsiliepimo 
į ieškinį, teismas turės teisę ieškovės prašymu 
priimti sprendimą už akių. Procesiniai doku-
mentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbi-
mo spaudoje dieną. Proceso dalyviai su byla 
gali susipažinti Klaipėdos m. apylinkės teisme 
(S.daukanto g. 8, Klaipėda, 224 kab.).

 538114

Klaipėdos miesto apylinkės teisme priim-
tas ieškovo UAB „Ąžuolyno valda“ ieškinys 
atsakovui Erlandui Butkui dėl skolos pri-
teisimo. Pranešama, kad yra nustatytas 14 
dienų terminas nuo teismo pranešimo įteiki-
mo dienos, kuris sutampa su šio pranešimo 
paskelbimo spaudoje diena, per kurį atsa-
kovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į 
ieškovo pareikštą ieškinį. Nepateikus atsi-
liepimo į ieškinį, ieškovo prašymu teismas 
gali priimti sprendimą už akių.

 537048

aukcionai

Dėl mamos mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Oną 
Guokaitę. Dalijamės Jūsų 
skausmu. 

UAB „Klaipėdos 
komprojektas“ 

kolektyvas

 537859

 537866
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pramogos
pirmadienis, vasario 22, 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.

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.

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)
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. 

jOGOS IR MEDItACIjOS  
NAMAI „PAžINIMAS“

„RyžIŲ MALūNAS“ 

Žveju g. 22, Klaipėda, tel. 8 46 474 764, 
www.oldporthotel.lt
Šalia upės Danė įsikūrusiame restoranėlyje siūlome 
mėgautis itališkos virtuvės patiekalais, skanauti už-
kandžius prie alaus ar vyno, greitai pavalgyti pietų 
metu ir išmokti kepti picą patiems. Organizuojame 
picų kepimo šventes, vaikų gimtadienius ir kitas jūsų 
pageidaujamas šventes.

(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

(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

Ketvirtadieniais studentų vakaras
Alaus bokalas 0,5 l – 2,5 Lt
Alaus ąsotis 2 l – 10 Lt
Dalyvauk loterijoje –laimėk 2 m dešros
Penktadieniais ir šeštadieniais
KARAOKE vakarėliai!
Ieškok savo nuotraukos  www.memelis.lt 
Sekmadienįais kviečiame į romansų vakarą!
Pradžia 18 val.

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! 

REStORANAS „VIVALAVItA“

REStORANAS „XII“

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

Restoranas įsikūręs viešbučio „KLAIPĖDA“ 20-ame 
aukšte visus kviečia pasigrožėti Baltijos Jūros vaiz-
dais, nuostabiais saulėlydžiais, naktine Klaipėdos 
uosto panorama ir puikiai praleisti laiką su draugais!  
Gardūs patiekalai, egzotiški kokteiliai, atpalai-
duojanti aplinka! Tel. 8 46 228800

SVEIKAtINGUMO StUDIjA 
„GINSVĖ”

(Statybininkų pr. 20, tel. 345 728, 8 614 83 857)
 
– PILATES treniruotės su įvairiu inventoriumi. Jumis pa-
sirūpins profesionalūs ir patyrę  Pilates treneriai. 
– JOGA. Pusantros valandos trukmės jogos pamo-
kos tik 75 lt. mėn.
– Įvairios aerobikos treniruotės, moksleivių ir studen-
tų grupė tik 50 lt.
– „Mama ir aš” – mamyčių ir kūdikių mankšta. 
NAUJIENA! JOGA ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKAMS.
Pirma treniruotė nemokama.
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TV programa

6.00  La bas ry tas. 
9.00  „Diag no zė: žmog žu dys tė“ (N-7) (k). 
11.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Tie sio gi nė 

Lie tu vos ra di jo lai da. 
12.00  Bė dų tur gus (k). 
13.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Biat lo nas. 12,5 km mo te rų bend ro jo 
star to lenk ty nės (k). 

13.45  Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės. 
Biatlonas. 15 km vyrų bendro starto 
lenktynės (k). 

15.00  Kul tū rų kryž ke lė. Trem bi ta. 
15.15  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Ak ro ba ti nis sli di nė ji mas. Vy rų kro so 
fi na las. 

16.15  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 
Dai lu sis čiuo ži mas. Le do šo kiai. 
Ori gi na lio ji pro gra ma. 

18.15  Šian dien (su ver ti mu į ges tų k.). 
18.35, 20.44, 22.35 Spor tas. Orai. 
18.45  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Le do ri tu lys. Ka na da–JAV. 
20.25, 22.04 Lo te ri ja „Per las“. 
20.30  Pa no ra ma. Vers las. Kul tū ra. 
20.50  Van ku verio žie mos olim pi nės 

žai dy nės. Sli di nė ji mas. Mo te rų ir 
vy rų ko man di nis sp rin tas. At ran ka. 
Da ly vau ja Lie tu vos spor ti nin kai. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja.  

22.15  Klau si mė lis (k). 
22.30  Va ka ro ži nios. 
22.45  Anim. f. „Olim pi nė ug nis“ (Če ki ja, 1983 m.). 
23.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės 

žai dy nės. Sli di nė ji mas. Mo te rų ir 
vy rų ko man di nis sp rin tas. Fi na las. 
Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

6.30  „Li la ir Sti čas“. 
7.00  „Fan tas tiš kas ket ver tas“ (8). 
7.30  „To mo ir Dže rio nuo ty kiai“ (6) (k). 
7.55  Te gul kal ba. 
8.55  Ka ka du (N-7) (k). 
9.55  Auk si nė blyks tė (k). 
11.00  „Ra tuo tas ri te ris“ (N-7) (k). 
12.35  Ža lio ji aka de mi ja (k). 
13.00  Žir gų lenk ty nės. 
13.05  „Kal nie tis“ (N-7). 
14.05  „Vai kų „War ner Bros.“ „To mo ir Dže rio 

nuo ty kiai“ (7). 
14.35  „Mei lės spar nai“. 
15.35  „Ma no nuo dė mė“. 
16.35  „Li ki mo ke rai“. 
17.35  „Kryž mi nė ug nis“. Tie sio gi nė 

trans lia ci ja. 
18.45  Ži nios. Spor tas. Orai. 
19.10  Ka ka du (N-7). 
19.40  Nuo... Iki... 
20.30  Nau ja ver si ja (N-7). 
21.00  Op lia! (N-7). 
21.30  Dvira čio šou. 
22.00  Ži nios. Vers las. Kri mi na lai. 
22.34  Spor tas. Orai. 
22.40  Ro man ti nė dra ma „Ana pus sie nų“ 

(JAV, Vo kie ti ja, 2003 m.) (N-7). 
1.15  „Iš rink tie ji“ (N-14). 

6.40  Te le par duo tu vė. 
6.55  „Ava ta ras“ (k). 
7.25  „Simp so nai“ (N-7) (k). 
7.55  „Zo ro. Špa ga ir ro žė“ (N-7). 
8.55  „Mei lės sū ku ry je“. 
10.00  „Emi li ja“ (6) (N-7). 
10.50  Ko me di ja „Šok lie ji bičiu liai“ (JAV, 2006 m.). 

12.15  Ma dos rei das (k). 
13.05  „Pa dau žos beb riu kai“. 
13.35  S. „Įs pū din ga sis žmo gus – vo ras“ (1) 

(JAV, 2008 m.). 
14.05  „Ha na Mon ta na“. 
14.35  „Ava ta ras“. 
15.05  „Simp so nai“ (N-7). 
15.35  „Varg šė mi li jo nie rė“ (N-7). 
16.35  „Sve ti mas vei das“ (N-7). 
17.40  „Nai sių va sa ra“ (N-7). 
18.25  Su si ti ki me vir tu vė je. 
18.45  TV3 ži nios, kri mi na lai. 
19.00, 21.50 TV3 spor tas. Orai. 
19.10  „Am ži ni jaus mai“ (N-7). 
19.40  Be gri mo (N-7). 
20.30  Gy ve ni mas yra gra žus (N-7). 
21.10  „Sve ti mi“ (7) (N-7). 
21.45  TV3 va ka ro ži nios. 
21.58  „Lo to 6“. Lo te ri ja. 
22.00  „Nu si vy lu sios na mų šei mi nin kės“ 

(N-7). 
23.00  „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
0.00  „De ry bi nin kai“ (N-7). 

7.10  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“ (k). 
7.40  Mu zi ki nė po pie tė (k). 
8.05  Šeš ta die nio ry tas (k). 
9.00  „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

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

(N-7) (k). 
11.10  „Ne pa aiš ki na mi fak tai“ (N-7) (k). 
12.10  Me lod ra ma „Va sar na my je“ (Vo kie ti ja, 

2005 m.) (N-7) (k). 
14.00  „Dže sė. Bjau ru sis an čiu kas iš In di jos“. 
14.30  Mu zi ki nė po pie tė. 
15.00  Tau ro ra gas (k). 
15.35  „Vai duok lių is to ri jos“ (9). 
16.05  „Juo kin giau si žmo nės ir gy vū nai“. 
16.40  „Ekst ra sen sų mū šis“. Sen sa ci jų šou 

(N-7). 
17.45  „Ne pa 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. Kri mi na lai. Vers las. 
20.20, 0.20 Spor tas. Orai. 
20.25  „Są moks lo teo ri ja“. Tie sio gi nė dis ku si jų 

lai da. 
21.30  Ge ras fil mas. Tri le ris „Cuk raus kal va“ 

(JAV, 1994 m.) (N-14). 
0.00  Ži nios. Kri mi na lai. Vers las. 
0.30  „Ką da ry ti?“ (N-7) (k). 
1.30  „Kung fu iš min tis“ (k). 

14.30  Pul sas. 
15.00  Lie tu vos tūks tant me čio vai kai. 
16.10  Ke liau kim! 
16.35  Po pie tė su Al gi man tu Če kuo liu. 
17.00  „Tarp Ry tų ir Va ka rų“. Lie tuvos ra di jo 

lai da. 
17.55  Ne ga li bū ti. 
18.20  Kas ty čio Ker be džio ir jo drau gų va ka ras 

Pa ne vė žy je. 
20.00  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Šuo liai nuo tramp li no. Ko man di nės 
var žy bos. Tie sio gi nė trans lia ci ja. 

22.00  Pa no ra ma. Spor tas. Orai. 
22.20  Pa sau lio pa no ra ma. 
22.45  Van ku ve rio žie mos olim pi nės žai dy nės. 

Le do ri tu lys. Ka na da–JAV. 

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  „Ko vo to jas nind zė“ (N-7). 
21.00  „CSI kri mi na lis tai“ (N-14). 
22.00  Siau bo dra ma „Mir ties už ra šai. 

Pas ku ti nis var das“ (Ja po ni ja, JAV, 2006 
m.) (N-14). 

0.40  „Ne tik ras kū di kis“. 

8.00  „Lie žu vau to ja“ (N-7). 
9.00 „Me gas, XL ro bo tas“. 
9.25  „Su per mer gai tės“. 
9.50  „Bet me nas“. 
10.15  „Ogis ir ta ra ko nai“. 
10.40  „Ki das Pad lis“. 
11.05  „Ka ti nas ir ka narėlė“. 
11.30  „Ra ga nai tė Sab ri na“. 
11.55  „Nep ri lygs ta mie ji“. 
13.00  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
14.00  Te le par duo tu vė. 
14.30  „Ats ka lū nas“ (N-7). 
15.30  „Lie žu vau to ja“ (N-7). 
16.30  „Me gas, XL ro bo tas“. 
17.00  „Su per mer gai tės“. 
17.30  „Drau gai X“ (N-7). 
18.00  „Nep ri lygs ta mie ji“. 
18.57  Žo dis – ne žvirb lis. 
19.00  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
20.00  „Ats ka lū nas“ (N-7). 
21.00  Ko medija „Ma lo nus mies te lis“ (JAV, 

1998 m.) (N-7). 
23.25  „Ki tas!“ Rea ly bės šou (N-14). 
23.55  „Jos var das Ni ki ta“ (N-7). 
0.55  „Ats ka lū nas“ (N-7). 

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 „Ma ri ja Ka las“ (Ita li ja, 

Pran cū zi ja, Is pa ni ja, 2002 m.) (N-7). 
12.55  Ro man ti nė dra ma „Bep ro tiš kai 

įsi my lė ję“ (JAV, 2005 m.). 
14.35  Fan tas ti nė ro man ti nė ko me di ja 

„Pe ne lo pė“ (D.Bri ta ni ja, JAV, 2006 
m.). 

16.25  Ro man ti nė ko me di ja „Ka da įsi my lė ti?“ 
(JAV, 2003 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. „Mo di lia nis“ (JAV, 

Pran cū zi ja, Vo kie ti ja, 2004 m.) (N-7). 
22.55  „Bal ti cum TV“ ži nios. 
23.10  „Pa sau li nė sunk ve ži mių eks pe di ci ja“. 

7.00  Mis ti nis tri le ris „Ma ši nis tas“. 
9.00  Fantas ti nis veiks mo f.
11.00  Dra ma „Fo to se si ja Pa ler me“. 
13.00  Ro man ti nė dra ma „Tie siog kar tu“ 

(Pran cū zi ja, 2007 m.). 
15.00  Fan tas ti nė ro man ti nė ko me di ja 

„Mie go moks las“. 
17.00  Dok. f. „Mai kas Tai so nas“. 
19.00  Bio gra fi nė dra ma „Ana Ni ko lė Smit“ 

(JAV, 2007 m.). 
21.00  Dra ma „Van duo“. 
23.00  Dra ma „Su terš ta gar bė“. 
1.00  Fan tas ti nis veiks mo tri le ris „Ki tas 

pa sau lis“. 

TeaTras

kinas
kino cenTras „cinamon“

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 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 28 d. 12 val. II a. fojė/didžiojoje salė-
je – festivalio uždarymas. Vaikų šou teatriukas 
„Tamesa“ ir aktorė Renata Idzelytė. Vaikiškos 
parodijos „Žvaigždučių ringas“. Pilies teatras. 
Muzikinė pasaka vaikams „Raudonoji gėlelė“. 
Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų pla-
tintojas „Tiketa“.
Kiti renginiai
Vasario 23, 26 d. 18 val. teatro salėje – Pilies 
teatras. „Milijono šypsenų miestas“ – pagal 
internetinius atsiliepimus apie Jūros šventę. 
Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų pla-
tintojas „Tiketa“.
Vasario 27 d. 18 val. didžiojoje salėje – grupės 
„el Fuego“ koncertas. Bilieto kaina 20–30 Lt. 
Bilietų platintojas Bilietai.lt.
Kovo 31 d. 18.30 val. – baleto žvaigždžių iš Vil-
niaus, Minsko, Rygos koncertas. Bilieto kaina – 
30–60 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų kasoje (darbo 
dienomis 11–14, 16–19 val., sekmadieniais 10–
13 val. ir 2 val. iki bet kurio renginio pradžios) 
ir visose bilietų platintojų kasose.

koncerTų salė
(Šaulių g. 36, tel. 410 566)
Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas 
– www.koncertusale.lt.
Bilietus galima įsigyti Klaipėdos koncertų salės 
kasoje (Šaulių g. 36, tel. 410 566) antradie-
niais–penktadieniais 11–18 val., šeštadieniais 
11–15 val. arba Bilietai.lt.
Vasario 24 d. 18 val. – LT PROJEKTAS. Koncertų 
ciklas „Muzikuojame drauge“. „Scenos dviem: 
nuo klasicizmo iki minimalizmo“. A.Strimaitis 
(smuikas), E.Strimaitienė (fortepijonas). Bilie-
tai – 15, 20 Lt. Nuolaidos galioja.
Kiti renginiai
Vasario 25 d. 18 val. – „Lietuvos talentai. At-
ranka ir koncertas“. Organizatorius „Muzikos 
dienos“. Bilietai.lt.
Vasario 28 d. 18 val. – improvizacijų spektaklis 
„Kitas kampas“. Bilietai.lt. 

lėlių TeaTras
(Vežėjų g. 4, tel. 239 932)
Vasario 27, kovo 27 d. 12 val. – lėlių vaidini-
mas mažiesiems „Vištytė ir gaidelis“. Rež. 
G.Radvilavičiūtė.
Vasario 28, kovo 14 d. 12 val. – lėlių vaidinimas 
mažiesiems „Trys paršiukai”. Rež. S.Bartulytė.

eTnokulTūros cenTras
(Daržų g. 10, www.etnocentras.lt)
Vasario 23 d. 18 val. – iš ciklo „Muzikinės an-
tropologijos labirintai“. Paskaita „Sibiro pla-
tybėse (tuvių šamanai ir kt.)“.
Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos 
kalendorinių švenčių tradicijų klausimais. Etno-
logė V.Jankūnaitė. Tel. 310 022.
Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsul-
tacijos tautinio kostiumo klausimais. Dailininkė 
E.Matulionienė. Tel. 310 022.

Klaipėdos kultūrų 
komunikacijų centras

(Daržų g. 10/Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt)
IVasario 22 d. 17.30 val. – kūrybinio rašymo 
užsiėmimas #12.
Vasario 25 d. 18 val. – Gustės Karkalaitės-Poce-
vičienės paroda „Antspaudai ir jų paveikslai“. 
Veiks iki kovo 20 d.
Vasario 26 d. 17.30 val. – kūrybiniai užsiėmimai: 
norintys turės galimybę sukurti MOYTOY stiliaus 
paveikslą, personažą, dekoruoti MOYTOY figūrė-
les. Dalyvių skaičius ribotas. Užsiėmimai mokami 
– 70 Lt. Užsiėmimų pradžia – 17.30 val., trukmė 
– 3 val. Būtina išankstinė informacija: tel. 8 603 
20 271, galerija@kulturpolis.lt.
Vasario 26 d. 18.30 val. – koncertas „Akustinės 
spalvos“: I.Papačkytė (Kaunas), K.Muravjova 
(Klaipėda). Mokamas.
Kovo 9 d. – „Dizaino manufaktūra“: stiklo objekto 
kūrimas. Jaunieji dizaineriai susipažins su stiklu, 
jo savybėmis bei galimybėmis kuriant (projektuo-
jant) stiklo dizaino kūrinius. Užsiėmimai nemoka-
mi. Dalyvių skaičius ribotas. Bus vykdoma dalyvių 

(Dėl rezervavimo ir informacijos tel. 8 700 701 11.  
Komentarus siųsti klaipeda@cinamon.lt)
„Numylėtieji kaulai“ – 11, 13.40, 16.30, 19.15, 22 
val. „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ – 16, 18, 20.15, 
22.15 val. „Valentino diena“ – 11.15, 13.45, 16.15, 
18.45, 21.15 val. „Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis“ – 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 
20.45 val. „Vilkolakis“ – 12.15, 14.30, 16.45, 19, 
21.30 val. „Tai kur po velnių tie Morganai?“ 
–17.30 val. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ – 11.30 val. 
„Viskas ore“ –13.30 val.  „Nasha Russia. Likimo 
kiaušai“ – 19.45 val. „Princesė ir varlius“ – 11.05, 
13.05, 15.15 val. „ZERO 2“ – 21.40 val.

atranka. Norintys dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse 
siųskite savo gyvenimo aprašymą (portfolio) iki 
kovo 31 d. el. paštu skaiste@kulturpolis.lt.

ldm prano domšaičio galerija
(Liepų g. 33)
Iki kovo 28 d. „Tarp atėjimo ir išėjimo“: Algis 
Kliševičius (1950-2008), skirta 60-osioms dai-
lininko gimimo metinėms. 
Iki balandžio 4 d. „Okeanijos slėpiniai“: Klai-
pėdos jaunimo centro Dailės studijos „Varsa“ ir 
Alternatyvaus meno klubo paroda. 
Iki balandžio 30 d. (sekmadieniais) 15 val. – 
sekmadienio popietės muziejuje. Kviečiame 
vaikus su tėveliais, seneliais.Sausio mėnesio 
tema – „Raidės“.
Iki gegužės 1 d. (penktadieniais) nuo 11 val. – 
veiks dailės studija mažyliams. Kviečiame 2–4 
m. vaikučius.

Bibliotekose

Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešoji biblioteka

„Karlskronos“ filialas (Laukininkų g. 50) – iki 
vasario 25 d. „Lipdymo džiaugsmas“: moksleivių 
saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ 
vaikų kūryba (vad. V.Daukšienė). Iki kovo 8 d. 
„Lietuvos pilys ir dvarai“: „Vyturio“ pagrindi-
nės mokyklos 2b kl. mokinių piešiniai (moky-
toja P.Mikutienė, skirta Lietuvos valstybės at-
kūrimo dienai).
„Kauno atžalyno“ filialas (Kauno g. 49) – iki 
kovo 31 d. „Mes iš pasakų“: mokyklos darželio 
„Inkarėlis“ 1b kl. mokinių ir jų šeimos narių kūryba 
(mokytoja S.Petrikienė). Iki vasario 28 d. „Žie-
mos šokis“: P.Mašioto pagrindinės mokyklos 5b 
kl. mokinių darbai (mokytoja D.Uosienė).
„Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 8 
d. „Sušildyk paukštelį“: Vydūno vid. mok. 2d kl. 
mokinių piešiniai (mokytoja V.Kukienė, parodą 
rengė R.Galdikienė); iki kovo 15 d. Klaipėdos m.d. 
„Šaltinėlio“ mokinių fotografijų paroda „Mano 
Klaipėda“ ir piešinių paroda „Lietuva žiemą“ 
(mok. V.Bertulienė).
Meno skyriuje (J.Janonio g. 9) – iki vasario 29 
d. R.Jurgelio paroda „Rytą vakarą“.  
Debreceno filialo Pempininkų vaikų skyrius 
(Taikos pr. 79/81A) – iki kovo 15 d. literatūri-
nė paroda „Išlydėkim žiemą“. Klaipėdos l.d. 
„Čiauškutė“ auklėtinių piešinių ekspozicija „Nu-
piešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę...“, Klaipėdos 
M.Mažvydo pagr. mokyklos pailgintos dienos gr. 
I–IV kl. mokinių darbų paroda „Užgavėnių kau-
kės“ (mok. R.Petrulienė). Klaipėdos moksleivių 
saviraiškos centro floristikos būrelio mokinių 
darbų paroda „Spalvingo stiklo karalystėje“ 
(vad. D.Reminienė).
„Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki vasario 
22 d. „Pirmieji žingsniai“: A.Rubliovo mokyklos 
mokinių dailės darbai; iki vasario 26 d. „Spindinti 
žiemos kūryba“: moksleivių saviraiškos centro 
floristikos būrelio mokinės S.Batakytės autoriniai 
darbai; iki kovo 10 d. A.Rubliovo mokyklos mo-
kinių dailės paroda „Pirmieji žingsniai“ (dailės 
mok. M.Motiejauskienė).
Vaikų skyrius (Danės g. 7) – iki kovo 2 d. „Nykš-
tukijos karalystėje“: Klaipėdos vaikų l.d. „Boružė-
lė“ auklėtinių piešiniai; iki kovo 17 d. literatūrinė 
paroda „Lietuviais esame mes gimę“.

Klaipėdos apskrities Ievos 
Simonaitytės viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529)
Galerija „1P“ – iki kovo 1 d. R.Klimavičiaus parodos 
„Majų kalendorius“, „Kosminis diskas“. 
Galerija „13L“ – iki vasario 27 d. J.Vosyliaus 
tapyba.
III a. holas – nuolatinė „Pamario krašto žymūs 
žmonės 2010“. Iki kovo 15 d. M.Knizikevičiaus 
fotografijos.  
I a. holas – ilgalaikė R.Klimavičiaus paroda 
„Invazija“. 
Gerlacho palėpė – nuolatinė jūrinio paveldo 
ekspozicija.
Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki 
kovo 8 d. „Vytautas Blūšius – choro dirigentas, 
kompozitorius, pedagogas“ – spaudiniai. 

biblioTekos
klaipėdos miesTo 
saViValdybės 
Viešoji biblioTeka

klaipėdos apskriTies 
ieVos simonaiTyTės 
Viešoji biblioTeka

klaipėdos kulTūrų 
komunikacijų cenTras



„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės 
prizą įsteigė „Pegaso“ knygynas. 
Šios savaitės prizas – Rimos Aidie-
tės knyga „Dekupažo magija“.

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, kovo 2 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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pirmADiENiS, vASArio 22, 2010

Šiame paprastai parašytame, gau-

siai iliustruotame dekupažo pradžia-

mokslyje nuosekliai išdėstyta teorinė 

dekupažo technikų dalis ir dekoravi-

mo pamokos. Savo darbus pristato 

gabūs dekupažo meistrai iš Lietuvos, 

Australijos, Rusijos ir Ispanijos. Moko-

ma dirbti su medžiu, keramika, stiklu, 

metalu, tekstile ir porcelianu, supažin-

dinama su populiariausiais paviršiaus 

sendinimo būdais, su atvirkštiniu de-

koravimu ant stiklo ir iškiliuoju deku-

pažu. Taip pat aiškinama, kaip kurti 

paveikslėlių fonus ir šešėlius.

Knygos autorei dekupažas tėra laisva-

laikio pomėgis, todėl pradžiamokslyje 

labai objektyviai pristatomi skirtingų 

gamintojų produktai, kalbama apie jų 

privalumus ir trūkumus, siūlomos šau-

nios ir stilingos dekupažo idėjos ne tik 

išlaidiems, bet ir taupiems kūrėjams.

Iš kokio filmo yra šis kadras?

a) „Valentino belaukiant“,

b) „Valentino diena“,

c) „Valentina ir Valentinas“.

Atsakymus siųskite e. paštu  

laimek@klaipeda.daily.lt. 

Praėjusio testo atsakymas – 

a) „Vilkolakis“. 

Laimėtoja – 

Agnė LUKOŠIŪTĖ.

Išspręsk testą ir laimėk du 
kvietimus į kino centrą „Cinamon“

Nueik 
į kiną!

Dėl prizo skambinti 
tel. (8 46) 39 77 30.

Kvietimus prašome atsiimti per savaitę.

aViNas Lengvai spręsis senos 
problemos, apims lengvumo, 

laisvumo, paprastumo jausmas. Sėk-
mingas metas, tačiau darykite tik tai, 
dėl ko esate užtikrintas, nesiimkite 
nieko per prievartą. 

JaUTis Nedvejodami kovoki-
te už savo idėjų pripažinimą, 

stenkitės kitus įtikinti savo teisumu. 
Beje, jei esate su kuo nors susipykę, 
iki pietų pats laikas žengti pirmą 
žingsnį susitaikymo link. 

dVyNiai Jūs daugiau planuo-
site, negu konkrečiai ką nors 

dirbsite. O jeigu imsitės darbo, tai 
sunkaus, visai ne pagal jėgas. Galite 
persitempti, susirgti. 

VĖžys Būsite užtikrinti savi-
mi, ramūs ir kantrūs. Dėl tokių 

savybių jūsų dalykiniai partneriai 
neatsilaikys ir būtinai sutiks su jūsų 
sąlygomis. Todėl ateinančiomis die-
nomis pinigai patys plauks jums į 
rankas.

LiŪTas Sugebėsite valdytis, 
o problemos spręsis savaime. 

Gali būti, kad netgi turėsite nuotykį 
ar kelionę, labai praskaidrinsiančią 
jūsų dieną. Nuotaika bus puiki, tad 
kažką malonaus padarykite arti-
miesiems. 

MErGELĖ Būsite kupini ener-
gijos, o į pasaulį žvelgsite per 

rožinius akinius. Norėsite bendrauti, 
dalyvauti renginiuose. Puikus metas 
norintiems užmegzti romantinius 
santykius.

sVarsTykLĖs Šis laikotarpis 
jums ypač sėkmingas. Taip pat 

puikus metas meilei – jausite šiltus 
jausmus savo antrajai pusei. Išnau-
dokite šią dieną ir kurkite, dovanoki-
te, mylėkite. 

skorpioNas Palanku tvar-
kyti juridinius reikalus, spręs-

ti bendravimo problemas. Nors įtam-
pa augs, tačiau bus galimybių susi-
tarti, atsiprašyti. Siekite partnerių 
paramos, gerinkite santykius su su-
tuoktiniu. 

ŠaULys Ilgai ruošėtės parody-
ti visiems, ką sugebate. Šian-

dien pagaliau būsite pasiruošę imtis 
iniciatyvos. Svarbiausia neperver-
tinti savo galimybių ir atkreipti dė-
mesį į kolegų patarimus.

ožiaraGis Sėkmės laikas, ne-
praleiskite tokios geros progos 

reikalams susitvarkyti, atsakingiems 
susitikimams. Gautus dalykinius pa-
siūlymus verta priimti. Būkite atides-
ni mylimo asmens žodžiams.

VaNdENis Kolegos pagirs jus 
kaip profesionalą, derinantį 

kantrybę ir darbštumą. Sėkmingai pa-
sirašysite naudingą kontraktą, būsite 
kūrybingi ar netikėtai įsimylėsite.

žUVys Energijos užteks visai 
dienai. Pasidalykite savo ak-

tyvumu, sėkme su tais, kuriems 
šiandien ne taip smagu. Asmeni-
niuose santykiuose padaugės nau-
jų spalvų.



orai  klaipėdoje vasario 22-ąją
Šiandien Rytas Diena Vakaras Naktis  Vėjas (m/s)

rytoj

trečiadienį

-1-1-2 -3

000 0

-30+1 -1

7

3

9

1511 m. įkur ta Ši lu tė (Ši lo kar če ma).
1732 m. gi mė pir ma sis JAV pre zi den tas 
Geor ge’as Was hing ton’as.
1810 m. gi mė len kų kom po zi to rius Fre
de rick’as Cho pin’as.
1866 m. gi mė Ka zi mie ras Pa kal niš kis, 
ku ni gas ir ra šy to jas. Mi rė 1933 m.
1891 m. gi mė dai li nin kas Vi lius Jo man
tas. Mi rė 1960 m.
1907 m. gi mė pro zi nin kas, ra šy to jas, mo
ky to jas Mo tie jus Luk šys. Mi rė 1996 m.
1980 m. Iz rae ly je įves tas nau jas pi ni gi
nis vie ne tas – še ke lis vie toj iki šio bu vu
sio sva ro.
1990 m. Mon go li jos sos ti nė je Ulan Ba to
re nu vers ta pa sku ti nė Sta li no sta tu la.

1997 m. Ang li jo je gi mė pir ma sis klo
nuo tas žin duo lis – avy tė Do li.
1963 m. „Bit lai“ įkū rė mu zi kos lei dy bos 
fir mą, ku ri va di no si „Nort hern Mu sic 
Pub lis hing Com pa ny“. Vė liau ją įsi gi jo 
Mi chael’as Jack son’as.
2009 m. ro man tiš kas fil mas apie te
le vi zi jos lai do je pra tur tė jan tį Mum ba
jaus vai ki nu ką „Lūš ny nų mi li jo nie rius“ 
(„Slum dog Mil lio nai re“) 81ojo je Ki no 
me no ir moks lo aka de mi jos ap do va no
ji mų įtei ki mo ce re mo ni jo je su lau kė di
džiu lės sėk mės ir lai mė jo aš tuo nis „Os
ka rus“ – dau giau siai iš vi sų fil mų 2009 
me tais, tarp jų ir ge riau sio fil mo ap do
va no ji mą.

kokteilis

Aukso puode – 702 147 Lt
Visa lentelė – 75 545 (1 x 75 545) Lt 
Įstrižainės – 13 Lt
Eilutė – 3 Lt
Keturi kampai – 2 Lt

06 12 57 47 73 35 46 15 56 01 19 39 09 48 
49 21 53 20 45 42 69 58 64 14 51 08 71 33 
61 65 16 70 27 41 50 – keturi kampai
11 25 62 38 43 – eilutė 
03 66 34 52 44 – įstrižainės
18 30 40 22 26 – visa lentelė

Papildomi prizai:
„VW Golf VI“ – 0514285
„Suzuki Splash“ – 0523485
„Renault Thalia“ – 0022280
„Chevrolet Spark“ – 0316111
„Audi A3“ (Loto 1634) – Vladislavas 
Sinkevičius iš Vilniaus 

Kvietimai į TV:
018*523, 006*830, 046*331

Kie muo se – lyg ka re
„Snie gas su su ko žmo nėms sme
ge nis, Die va ži, – bai sė jo si Sau lius. – 
Dėl vie tos gelž ga liams gy ven to jai 
vie nas ki tam ga li gerk les per kąs
ti. Klai ku gir dė ti, kai vie no žmo
gaus au to mo bi liui vi sus ke tu ris 
ra tus pra dū rė, ki to ma ši ną snie gu 
ap kro vė, tre čio jo trans por to prie
mo nę po kai my nų skam bu čio iš
ve žė spe cia lio sios tar ny bos. Keis
ta, jog nu ka sęs snie gą nuo kaž ko
kio plo te lio jį tar si iš si per ka. Ir, ne
duok Die ve, kas nors vie nu ra tu už
va žiuos“.

do va nos: �� aną�ryt� Do�man�tas�
nu�ste�bo� ra�dęs� au�to�mo�bi�lį,�
ap�krau�tą�mai�še�liais.

„Nu va lė“ lan gus
O Pet ras ma tė, kaip vie no ne su sip
ra tė lio au to mo bi lio lan gus te pa luo
tu sku du ru nu va lė. Anot jo, šian
dien bai su ma ši ną pa lik ti – ne ži no
si, kas tą vie tą yra pri va ti za vęs.

Links mie ji tirš čiai
Bal dų kom bi na tas. Ko mi si ja vaikš
to ir at lie ka so cio lo gi nę ap klau są:
– Zig mai, tu iš gė ręs šim tą gra mų 
dirb ti ga lė tum?
– Ga lė čiau.
– O du šim tus?
– Aiš ku.
– O pu sę lit ro?
– O ką, ne ma ty ti?

Čes ka (397 719; grei čiau sau lė iš tirp dy tų 
snie gą – tai ka grįž tų į kie mus)

teleloto
Tiražo Nr. 724

2010-02-21

Atėnai  +14
Berlynas  +3
Brazilija +27
Briuselis  +9
Dublinas  +2
Kairas  +24
Keiptaunas +23
Kopenhaga  +1

Londonas  +4
Madridas  +15
Maskva  –11
Minskas  –2
Niujorkas  +7
Oslas  –16
Paryžius  +10
Pekinas  +6

Praha  +2
Ryga  –5
Roma  +12
Sidnėjus +32
Talinas  –10
Tel Avivas  +15
Tokijas  +11
Varšuva  +2

Saulė teka  7.44
Saulė leidžiasi  17.55
Dienos ilgumas  10.11
Mėnulis (priešpilnis)

53ioji metų diena. Iki Naujųjų 
metų lieka 312 dienų. Saulė Žu
vų ženkle.

Almis, Aristas, 
Dangira, Darvydas, 
Elvinas, Gintautė, 
Margarita.

vardaipasaulyje

Marijampolė

Tauragė

–2

–2

Vilnius
–3

Alytus
–2

Kaunas
–3

Utena

–3

–3
Panevėžys

–3
ŠiauliaiTelšiai

–3

Klaipėda
�–1

Vėjas
3–8 m/s

Šiandien, vasario 22 d.

Orai
Šiandien bus debesuota, vietomis ga
li trumpai pasnigti. Temperatūra 0–4 
laipsniai šalčio. Antradienį daugelyje ra
jonų numatomi krituliai: naktį sniegas, 
dieną – šlapdriba, vietomis pereinanti 
į lietų. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai 
šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.

„Si dab ri nio lo kio“ sta tu lė lės ati
te ko Ser ge jui Pus ke pa liui ir Gri go
ri jui Dob ry gi nui, at li ku siems pa
grin di nius vaid me nis re ži sie riaus 
Alek se jaus Po pog rebs kio fil me 
„Kaip aš pra lei dau šią va sa rą“.

Ser ge jus, ku ris taip pat yra Ja
ros lav ly je vei kian čio Vol ko vo dra
mos teat ro re ži sie rius, gi mė 1966 
me tų ba lan džio 15 die ną Kurs ke. 
Jo tė vas – lie tu vis, o mo ti na – 
bul ga rė.

Ge riau sia ak to re iš rink ta ja
po nė Shi no bu Te ra ji ma, at li ku
si pa grin di nį vaid me nį ka ri nė je 

dra mo je „Vikš ras“. Lau rai ati
te ko tur kų re ži sie riaus Se mi cho 
Kap la noh lu fil mui „Me dus“, ku
ris pa sa ko ja apie še šia me tį ber
niu ką, beieš kan tį na mo ne grį žu
sio tė vo.

Ge riau siu re ži sie riu mi už po
li ti nį tri le rį „Vai duok lis“ pri pa
žin tas Ro ma nas Po lans ki. Try
li ka me tės iš prie var ta vi mu 1977 
me tais kal ti na mas re ži sie rius 
ap do va no ji mų ce re mo ni jo je ne
da ly va vo, nes jam skir tas na mų 
areš tas.

„Klai pė dos“, BNS inf.

Skam bė jo ir 
lie tu viš ka pa var dė

lau rai: �� S.Pus�ke�pa�lis�pri�pa�žin
tas�ge�riau�siu�ak�to�riu�mi.��
� „Scan�pix“�nuo�tr.

60ojo tarp tau ti nio Ber ly no ki no fes ti va
lio ge riau siais ak to riais pri pa žin ti Ru
si jos at sto vai, vie nas ku rių tu ri ir lie tu viš
ko krau jo.
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