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Spektras

Socialinis būstas - sąžinės reikalas
Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

ssSentencija. Nepriklausomybės Atkūrimo
Akto signataras, advokatas Egidijus Bičkauskas:
„Bet žmonės išvažiuoja, nes nebetiki, kad kada
nors pasidarys geriau. Nebėra tikėjimo savo
valstybe. Ir jie negali nieko pakeisti. Juk jie dar
turėjo teorišką galimybę organizuoti referendumą, o dabar net ir šis instrumentas apribojamas
valdininkų noru leisti arba neleisti.“
ssJubiliejus. Liepos 6 dieną ilgametis Tibeto
dvasinis lyderis Dalai Lama XIV minėjo savo 80
metų jubiliejų.

ssIšpuoliai. Nigerijoje, Džoso mieste, per
du savižudžių sprogdintojų išpuolius žuvo mažiausiai 44, o sužeisti 67 žmonės. Sekmadienio
naktį sukilėliai nusitaikė į restoraną ir mečetę.
Pastarosiomis savaitėmis per islamistų išpuolius
Nigerijoje žuvo daugiau nei 200 žmonių.
ssApdovanoti. Valstybės dienos proga už

nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos
vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais prezidentė Dalia Grybauskaitė
vakar apdovanojo 27 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Už ryžtą gelbstint žūvančius žmones
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 4
Lietuvos piliečiai.

ssHimnas. Lietuviai visame pasaulyje pirma-

dienio vakarą būrėsi 21 val. vietos laiku giedoti
„Tautišką giesmę“. „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ iniciatyvos organizatoriai fiksuoja bent 500
taškų Lietuvoje ir arti 100 vietų pasaulyje, kuriose
garsiai skambėjo Lietuvos himnas.

ssAtmetė. Referendume graikai atmetė
tarptautinių kreditorių pateiktą pasiūlymą. 61,3
procento balsuotojų pasisakė prieš, o 38,7 procento pasiūlymą palaikė.
ssNEREIKIA? Valdininkai įsitikinę, kad socialinio būsto gyventojų ir pretendentų sąrašų viešinimas labiau pakenktų nei padėtų.

Nors nuo šiemet socialinio būsto gyventojams ir
jo laukiantiems įvesta prievolė kasmet deklaruoti
turtą bei gautas pajamas, tačiau, kai kurių klaipėdiečių nuomone, tai neapsaugo nuo atvejų, kai į
tokį būstą pretenduoja toli gražu ne skurstantys
asmenys.
Edita GUDAVIČĖ edita@ve.lt

„Tikrai žinau vieną šeimą, kuri laukia eilėje socialinio būsto, nors
realiai jie neturėtų teisės jame gyventi, jei būtų sąžiningi. Butą užrašė motinos vardu, automobilius perka kitų giminaičių vardu. Neabejoju, kad tokių atvejų yra daugiau. Tad kodėl nėra viešai skelbiami gyvenančių socialiniame būste ir pretenduojančių į juos sąrašai?
Tuomet žmonės turėtų galimybę skųsti nesąžiningus atvejus”, idėją, kas esą padėtų labiau kontroliuoti bandančiuosius sukčiauti, iškėlė vienas klaipėdietis.
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Eimanto CHACHLOVO nuotr.

ssApkaltino. JAV kandidatė į prezidentus

Hilari Klinton apkaltino Kiniją vogus komercines
paslaptis ir kitą svarbią informaciją.

ssAr žinote, kad... petražoles auginti la-

bai paprasta, tačiau ar žinojote, kad jos - viena
gausiausiai vitaminų bei mineralinių medžiagų
turintis augalas?

Prie
112 - eilės
Ne pirmą kartą į plėšikų pinkles patenkantis
studentas Mindaugas Kuras prieš keletą
savaičių ir vėl buvo užpultas. Labiausiai
jaunuolį sukrėtė tai, kad bendruoju pagalbos telefonu 112 pavyko prisiskambinti tik
iš trečio karto, o atvykę policijos pareigūnai
tarsi nežinojo, ką jis aiškino pagalbos centro
operatorėms.
Rytis SAVICKIS rytis@ve.lt

ssDAUGĖS. Anot atsakingų asmenų, prisiskambinimo 112 numeriu
problema žinoma, todėl kasmet operatorių skaičius vis didėja.

Dar birželio 18 dienos popietę M. Kuras,
vaikštinėjantis šalia universiteto, buvo užpultas
vyriškio. Šis, grasindamas peiliu, atėmė piniginę su asmens dokumentais.
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ŠIANDIEN klaipėdoje
televizija

20.30 val.

„Balticum” TV laidoje „Reidas”:
tik pagal šviesas krūmuose rastas
automobilis. Kituose krūmuose policijos motociklininkas sulaikė girtą
vairuotoją, ketinusį pirkti mišką iš
markizo Karabaso Barabaso. Žvėriškos baudos ir konfiskuojami automobiliai nenužudo noro vairuoti...

orų prognozė
+21
+16

Šiauliai

+23
+14
+24
+14

Kaunas

+24
+14
+24
+14

Vilnius

Saulė teka
4.59, leidžiasi
22.20 val., dienos ilgumas 17 val. 21 min.
Šeštąją pilnaties dieną Mėnulis teka po
vidurnakčio, leidžiasi 11.53 val. Zodiako
ženklas - Vėžys.
ORAI. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota.
Vėjas vakarų, 7-12 m/sek. Oro temperatūra
dieną - apie 21, naktį - apie 16 laipsnių šilumos.
RYTOJ temperatūra dieną - apie 21, naktį bus
apie 16 laipsnių šilumos. Galimas lietus. Vėjas
vakarų, 7-9 m/sek.
VANDENS temperatūra Baltijos jūroje ties
Klaipėda - apie 19, Kuršių mariose - apie 20
laipsnių. Bangų aukštis jūroje - 1,5 m.

kalendorius
KALENDORIUS
Liepos septintoji, antradienis - 188-oji metų
diena, iki metų pabaigos lieka 177 dienos.

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia Amanda,
Amandas, Astas, Astė, Astijus, Eitautas, Estera,
Klausas, Klausenė, Metodijus, Sangailas, Sangailė, Sangauda, Sangaudas, Skinija, Vilgailė.

1940 m.

DATOS

Gimė garsiosios britų popgrupės „The Beatles”
būgnininkas Ringo Staras.
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Iškirstos kalnapušės atvėrė problemas
Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Kalnapušės užstojo pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino
skulptūrinį biustą. Atsirado iniciatyvių
žmonių, jie suorganizavo talką, kalnapušės buvo pašalintos. Tačiau atsivėrus
negražiai pastato sienai, jo šeimininkai
nesiima nieko daryti, o miesto Savivaldybės atstovai tikina negalintys tam
išleisti nė lito.
Dalia BIKAUSKAITĖ
dalia@ve.lt

Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) ir asociacijos „Jūrų veteranai” entuziastai šiemet
kovą gavo Klaipėdos savivaldybės Aplinkos
kokybės skyriaus leidimą iškirsti peraugusias ir vaizdą gadinusias kalnapušes prie namo Sankryžos g. 7. Jame 1923-1933 metais
gyveno ir dirbo jūrų kapitonas, pirmas nepriklausomos Lietuvos uosto kapitonas L.
Stulpinas. Pušelės užstojo ant namo sienos
esantį jo skulptūrinį biustą.
Po atliktų darbų atsivėrė gana negražus
sienos vaizdas, mat judėdamos kalnapušės
ją visą nubraižė. Be to, paaiškėjo, kad dingo
2 metrai šaligatvio bortelio. Minėtų organizacijų atstovai įsitikinę, kad ten dar reikia
padidinti žemės sluoksnį ir pasodinti dvylika
30 cm aukščio žemaūgių krūmų - raugerškių.

Greitai padaryti negali
Šiame pastate įsikūrusios Valstybinės
augalininkystės tarnybos Klaipėdos regioninis skyrius atsisakė tai padaryti. Jo vedėja Irena Baltuonienė aiškino, kad pušelės
buvo iškirstos nesuderinus su skyriumi, o
dabar reikalaujama, kad jis viską sutvarkytų.
„Tokie ambicingi siūlymai nėra teisingi.
Mes esame valstybinė įstaiga ir negalime
visko taip greitai sutvarkyti. Mes planuojame finansus, turime organizuoti pirkimus.
Šiemet tikrai nieko nebus. Pastatą ir aplink
jį esančią žemę mums perdavė Turto fondas.
Jį tvarkyti, remontuoti stogą, dažyti ir t. t.
galime savo nuožiūra. Mes pastatą tvarkysime, bus skiriama pinigų kitais ar dar kitais
metais. Be abejo, tai turi būti suderinta su
Kultūros paveldo departamentu, nes tai paveldo pastatas.

ssVAIZDELIS. Gal iš tikrųjų ekskursijų čia vedžioti bent jau kol kas nereikėtų.

Mes patys turime planuoti, ką daryti, o
ne kažkas mums nurodinėti. Tiesiog sugalvojo Jūrininkų sąjunga, kad reikia L. Stulpino biustą atidengti iškirtus pušeles ir čia
vedžioti užsieniečių ekskursijas. Bet tai jų
iniciatyva, jeigu jie taip nori, tai tegu ir tvarkosi”, - kalbėjo I. Baltuonienė.
Skyriaus vedėja sakė kalbėjusi šiuo klausimu ir su Savivaldybės atstovais, žadėjo ir
Vilniuje pasitarti su savo vadovybe. Anot
jos, Savivaldybė žadėjo kažkiek skirti pinigų
patvarkymui, galbūt ir Augalininkystės tarnyba kažkiek galės prisidėti dar ir šiais metais.
„Kažką padarysime, bet ne taip konkrečiai, kaip nurodinėjama”, - sakė I. Baltuonienė.

Mes patys turime planuoti, ką daryti, o ne kažkas mums nurodinėti. Tai
- Jūrininkų sąjungos iniciatyva, jeigu
jie taip nori, tai tegu ir tvarkosi.
Irena BALTUONIENĖ, Valstybinės
augalininkystės tarnybos Klaipėdos
regioninio skyriaus vedėja

Siūlo du variantus
Savivaldybės Miesto ūkio departamento
direktorius Liudvikas Dūda su prašymu
padėti sutvarkyti aplinką prie L. Stulpino
biusto susipažinęs, pasak jo, ir atsakymas
iniciatoriams jau išsiųstas.
„Kuo čia dėta Savivaldybė? Pastatas perduotas Augalininkystės tarnybai, tegul ji ir
tvarko. Savivaldybė neturi teisės rūpintis tuo
pastatu, ne savo turtui ji negali skirti nė vieno lito. Tarnyba, priimdama šį pastatą, turėjo įvertinti, kad jis nėra paprastas pastatas.
Jeigu kas nors išdaužytų langus, juk susidėtų. Jeigu ant sienos turi garbaus žmogaus
biustą, turėtų susitvarkyti. Manau, kad Klaipėdos skyrius turėtų pasirūpinti per savo
centrinę valdžią ir gauti pinigų tokiam reikalui, štai ir viskas”, - sakė L. Dūda.
Kitas variantas, jo manymu, būtų ieškoti
rėmėjų. Anot jo, Klaipėdos mieste yra daug
jūrinių organizacijų, tad iniciatoriai galėtų
kreiptis, pavyzdžiui, į „Limarko” laivininkystės kompaniją, į AB Klaipėdos jūrų krovos
kompaniją („Klasco”) ir kitas. Daugelis tų
organizacijų turi remonto brigadas, pinigų,
tad galėtų perdažyti sieną.
„Mes ten aptvarkysime žolynus, padarysime tai, kas susiję su žemės darbais, pasodinsime, ką reikia, tačiau sienos dažymas jau ne mūsų rūpestis”, - sakė L. Dūda.

Prie 112 - eilės
savimi neturė1 jau „Su
telefono, tad parbėgęs namo skambinau bendruoju
pagalbos numeriu. Nors buvo girdimas normalus signalas, pirmuosius du kartus ragelis nebuvo pakeltas”, - stebėjosi jaunuolis, pridūręs, jog prisiskambinti pavyko
tik iš trečio karto, o pareigūnai
atvyko dar už 20 minučių.
Be visa to, nors operatorei
buvo paaiškinta, kad skriaudikas
pasišalino stadiono kryptimi, atvykę policininkai tikino apžiūrinėję pėsčiųjų tilto per geležinkelį prieigas.
Sunkumus susisiekiant su
gelbėtojais M. Kuras patyrė ir
anksčiau, kai norėjo pranešti apie
spaudos kioską spardantį ir siautėjantį chuliganą Žardės rajone.
„Skambinant numeriu 112
pirmą kartą ragelis nebuvo pakeltas. Skambinant toliau, įrašas
kartojo „Visi operatoriai užimti.
Prašome palaukti”, o prisiskambinti pavyko tik gal iš kokio penkto karto”, - neįtikėtiną istoriją
pasakojo jaunuolis.

Irmanto SIDAREVIČIAUS („Respublika”) nuotr.

ssOPERATYVUMAS. Anot kai kurių klaipėdiečių, kol pavyksta

prisiskambinti numeriu 112, gali ir namai sudegti.
Nors policijos komisariatas
šalia, pareigūnai praėjus dešimčiai minučių prie kiosko vis nesirodė. Chuliganas per tą laiką
spėjo įsėsti į autobusą ir nuvažiavo miesto centro link.
Vėl ne iš pirmo karto prisiskambinęs telefonu 112 studentas patikslino įvykio detales. Jo

buvo išklausinėta, į kokio maršruto ir spalvos autobusą įlipo nervingas vyras, tačiau pareigūnai
netrukus pasirodė prie „Žardės”
prekybos centro, iš kur chuliganas
jau seniai buvo dingęs.
Bendrojo pagalbos centro
Klaipėdos skyriaus viršininkas
Nerijus Žudys „Vakarų ekspre-

sui” patvirtino, kad abiem atvejais centre M. Kuro skambučiai
buvo užfiksuoti. Perklausius įrašus paaiškėjo, jog operatorės savo darbą atliko teisingai - pareigūnams pranešė, jog užpuolikas
pasišalino stadiono link, o antruoju atveju pareigūnams buvo perduota patikslinta informacija.
Viršininkas pažymėjo, jog
dažniausiai bendruoju pagalbos
telefonu gyventojams prisiskambinti nepavyksta todėl, kad visi
skambinantieji „statomi į eilę” ir
privalo laukti, kol atsilaisvins
operatorius.
„Žmogus palaukęs 2, 5 ar 10
sekundžių pagalvoja, kad niekas
nekelia. Svarbiausia nepadėti ragelio. Gali tekti luktelėti net minutę, nors taip nutinka itin retai.
Įsivaizduokite, jei skambinate ir
tuo metu eilėje yra 20 žmonių,
nukrentate, tarkime, iki 4 vietos
eilėje, o padėjus ragelį ir skambinant iš naujo vėl būsite eilės
gale - dvidešimtas. Reikia kantriai laukti ir nepadėti ragelio,
nes skambutis tikrai nebus pa-

mestas”, - tikino viršininkas, pridūręs, jog aptarnaujant kone pusę Lietuvos (iš Klaipėdos aptarnaujamos 5 aplinkinės apskritys),
vienu metu kartais sulaukiama
net kelių šimtų skambučių.

Bendruoju pagalbos
telefonu gyventojams
prisiskambinti nepavyksta
todėl, kad visi skambinantieji „statomi į eilę” ir
privalo laukti, kol atsilaisvins operatorius.
Nerijus ŽUDYS, Bendrojo
pagalbos centro Klaipėdos
skyriaus viršininkas

Anot N. Žudžio, ši problema
žinoma, todėl kasmet operatorių
skaičius vis didėja. Šiemet klaipėdiečiams taip pat skirta papildomų etatų, todėl, viršininko teigimu, po specialių kursų prie telefonų artimiausiu metu dirbs dar
daugiau žmonių.
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Joniškės kapines verčia šiukšlynu
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Geri uostamiesčio Joniškės
kapinių prižiūrėtojų norai
rūšiuoti atliekas ir pasiūlyti
šiukšles išmesti išeinant iš
kapinių pasisuko netikėta
linkme. Kapinių lankytojai,
užuot laikęsi taisyklių, atliekas
meta tose vietose, kur anksčiau stovėjo konteineriai. Ten
jau susikaupė nemenki kalnai
šiukšlių.
Rytis
SAVICKIS

Dienos paštas
ssCitata iš www.VE.lt. „Palaikau moteris. Turi būti tvarka.
Mokami ar nemokami tualetai turi būti. Ir tegul valdžia nesikrato
atsakomybės. Jei trūksta sumanumo, rinkėjai gali prievartiniu būdu
balsuoti už visų tualetų Seime ir Savivaldybėse panaikinimo. Kaip tai
patiktų tautos išrinktiesiems?” - straipsnį „Moterų pliaže tualeto nebuvo
ir nebus” komentavo „Vyras”.
ssGimė. Iki vakar vakaro Klaipėdoje gimdė 4 moterys. Sulaukta 1

rytis@ve.lt

ssNETVARKA. Savavališkai pilamas šiukšles visose Joniškės

Netikėtai pasikeitusi šiukšlių
konteinerių išdėstymo tvarka kapinėse papiktino ir senyvo amžiaus
lankytojus.
Viena jų kreipėsi į redakciją ir
aiškino, jog pensininkams tvarkant
artimųjų kapus šiukšles tenka
tempti iki centrinio tako, kuriame
pagal naują tvarką ir sustatyti konteineriai. Esą nuo centro nutolusių
kapų prižiūrėtojai vargsta - šiukšles reikia nešti ne vieną kartą, tad
žmonės itin pavargsta.
Pasikeitusia tvarka įsitikino ir
žurnalistai. Nors dalis kapinių lankytojų prisitaikė prie naujų taisyklių, kai kurie šiukšles be skrupulų pylė tose vietose, kur anksčiau
stovėjo konteineriai.
Į vieną tokią vietą šiukšles pylęs rusakalbis vyriškis nesibaimino
net fotoaparato ir piktinosi, jog ka-

kapinių pakampėse rinkti turės tvarką palaikantys rangovai.

pinių administratoriai atliekų išmetimo vietas nukėlė taip toli.
Šalia kapinių tvoros rymojęs jų
prižiūrėtojas pasakojo, kad konteineriai kapinėse perstumdomi ne
pirmą kartą, ir pridūrė, jog anksčiau ar vėliau šie greičiausiai grįš
į savo ankstesnes vietas.
Savivaldybės Kapinių priežiūros skyriaus vedėja Zina Stankienė pasakojo, jog nauja tvarka kapinėse įvesta dėl kelių priežasčių.
„Pirmiausia, Joniškės kapinės
yra Klaipėdos mieste, kur veikia
atliekų rūšiavimo sistema. Konteineriai dabar sudėti taip, kad žmonės galėtų į juos mesti atitinkamas
atliekas. Antra, važiuojančios
šiukšliavežės neretai apgadindavo
kapaviečių kampus arba sulaužydavo takelius”, - priežastis vardijo

vedėja.
Anot jos, apie naują tvarką informuota iškabinus skelbimus,
lankytojų šiukšles prašoma rūšiuoti ir dėti į atitinkamas šiukšlines
žaliosioms arba mišrioms atliekoms.
Valdininkė stebėjosi žmonių
skundais dėl nutolusių konteinerių.
„Darėme taip, kad žmogus
šiukšles galėtų išmesti išeidamas,
jog nereikėtų bėgioti pirmyn atgal,
o vienu kartu susidėjus jas išpilti”,
- aiškino Z. Stankienė.
Vis dėlto stebint kapinių lankytojų nepasitenkinimą nauja schema
dar gali būti persvarstoma. Anot
vedėjos, greičiausiai bus daroma
analizė ir derinama su Aplinkos kokybės skyriumi, kuris ir tvirtina
konteinerių išdėstymo schemas.

Nuo naujų suoliukų
senjorai priversti šokinėti
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

ssREALYBĖ. Nors valdininkai tikina, kad su suoliukais viskas
gerai, senjorai skundžiasi tabaluojančiomis kojomis.

Ąžuolų giraitėje prieš porą metų pastatytais suoliukais skundžiasi senyvo Kauno gatvės rajono gyventojai: esą jie tokie
aukšti, jog atsisėdus tabaluoja kojos. Valdininkai stebisi šiais
gyventojų skundais ir aiškina, kad atsisėdimo vietos yra standartinio aukščio ir su jomis viskas gerai.
Rytis SAVICKIS rytis@ve.lt

Į „Vakarų ekspresą” besikreipusi šalia Ąžuolų giraitės gyvenanti senjorė skundėsi, jog prieš
keletą metų pastatyti puošnūs
suoliukai nepritaikyti žemesnio
ūgio žmonėms. Esą pensininkams ant jų tenka kone užšokti,
o besigėrint gamta tabaluoja kojos.
Primename, jog nauji suoliukai giraitėje atsirado dar prieš
porą metų. Tuomet Vyriausybei
skyrus pinigų bendruomenėms

poreikiams būtent šiuo šaltiniu ir
buvo pasinaudota: suoliukų statybą inicijavo Baltijos vietos bendruomenė. Tuomet jai buvo skirta 141 tūkst. litų, iš kurių 12
tūkst. Lt teko būtent naujų atsisėdimo vietų įrengimui.
Minėtos bendruomenės pirmininkas Arnoldas Bučys tikino
skundus dėl esą per aukštų suoliukų girdįs pirmą kartą.
Anot jo, net ir norėdamas čia
negalėtų padėti - bendruomenė
nutarusi ir parašiusi paraišką visą atsakomybę perleidžia miesto

Savivaldybei, kuri ir organizuoja
viešuosius pirkimus bei prižiūri
naujų objektų statybą.
Bendruomenių projektus kuruojanti Klaipėdos savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus vyr.
specialistė Diana Pilelienė tikino, jog perkamų daiktų, šiuo atveju suoliukų, forma ir statymo vieta derinama su pačiais bendruomenių pirmininkais ar seniūnaičiais.
Patys bendruomenių atstovai
gali pasirinkti, kokio suoliuko nori - su atlošu ar be jo, su betoniniu
pagrindu ar ne, šiukšlinės formą
ir kitas detales.
„Nesu gavusi nė vieno skundo,
kad ten kažkas blogai. Skundai, jei
jie pavieniai, tikrai nepagrįsti, o
apie problemas negirdėjau nei iš
Savivaldybės, nei iš bendruomenių. Tie suoliukai yra standartiniai
- tokie stovi visur. Jei priprato prie
sovietinių, kurie į žemę įsmigę 20
centimetrų, tai jau kitas reikalas”,
- stebėjosi tarnautoja.
Jos teigimu, Ąžuolų giraitėje
įrengtos vietos atsisėsti yra standartinio aukščio ir kitokių Savivaldybė net negali nupirkti. Be
visa to, tokių pat suoliukų su atlošais pageidauja ir kitų vietų gyventojai.
Beje, šiemet bendruomenėms
skirti pinigai jau išdalyti. Artimiausiu metu bus paskelbta, kokioms naujoms iniciatyvoms atiteks Klaipėdos bendruomenėms
skirti kiek daugiau nei 164 tūkst.
eurų.

mergaitės ir 3 berniukų.

ssVakar Klaipėdoje iki 16.30 val. užregistruoti 7 pranešimai

apie nusikaltimus. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai sulaukė
58 iškvietimų. Ugniagesiams teko gesinti automobilį, užsiliepsnojusį
28-ajame autostrados Klaipėda-Vilnius kilometre.

ssMirė. Šeštadienį Klaipėdoje užregistruota 2 žmonių mirtis. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos, kadangi jų artimieji tam nedavė leidimo.

ssReidas. Vakar Klaipėdoje vyko policijos reidas, kurio metu buvo
tikrinama viešoji miesto tvarka. Užfiksuota apie 60 vėliavos neiškėlimo
atvejų. Trispalvės neiškėlė Geležinkelio stotis, keletas mokyklų, tarp
jų - Klaipėdos licėjus, darželių bei kitų institucijų. Taip pat aptikti 4
objektai, nesilaikę švaros taisyklių. Nepaisant pažeidimų, Klaipėdos
miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Saulius
Valiulis situaciją vertino teigiamai.
ssIšrinko. Antrąjį pakartotinių mero rinkimų turą Šilutės rajone

laimėjo „tvarkietis” Vytautas Laurinaitis, nugalėjęs Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalų) atstovą Arvydą Jaką. Už V. Laurinaitį balsavo 53,88
proc. rinkėjų. Preliminariais duomenimis, antrajame rinkimų ture balsavo 26,19 proc. rinkėjų, 1,67 proc. biuletenių pripažinti negaliojančiais.

ssRastinukas. Lie -

pos 3 d. naktį Klaipėdoje,
Sportininkų g., rasta kalytė, panaši į biglę. Segi
rudą antkaklį. Nedidutė,
gerutė, gražutė. Laukiame
šeimininkų. VšĮ „Būk mano
draugas”. Tel. 861436617,
bukmanodraugas@inbox.
lt., http://bukmanodraugas.lt/

ssPratęsė. Klaipėdos “Neptūnas”, ateinantį sezoną dalyvausiantis

Europos taurės turnyre ir LKL čempionate, pratęsė sutartį su savo
komandos senbuviu – Vytautu Šarakausku. Su šiuo 204 cm krepšininku sudaryta dvejų metų sutartis. “Vytautas pats labai norėjo likti
“Neptūne”. Vytautas Šarakauskas - žaidėjas, kuris svariai prisidėjo, kad
“Neptūnas” 2013 metais iškovotų LKL bronzos medalius ir 2014 metais
– sidabro medalius”, - po sutarties pasirašymo kalbėjo “Neptūno” klubo
direktorius Osvaldas Kurauskas.

ssUostas. Lietuvos ambasadorius UNESCO Arūnas Gelūnas pra-

nešė, kad Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
(UNESCO) nori diskusijų, kokį poveikį Kuršių nerijai kelia Klaipėdos
uosto plėtra. Anot jo, rudenį numatomos uosto vadovų ir UNESCO
atstovų konsultacijos, kaip harmoningai plėtoti uostą. Ambasadoriaus
teigimu, išspręsti šį klausimą yra laiko iki kitąmet Stambule vyksiančios
UNESCO Paveldo komiteto sesijos.

ssLošimas Nr. 1004. Keturi kampai (0,60 Eur): 74 47 29 75 57 45
68 36 11 60 43 27 62 69 19 58 39 04 40 50 72 02 01 08 64 32 54 52 12
70 15 42 03 24 37; eilutė (1 Eur): 18 55 22 10 14, įstrižainės (3,50 Eur):
38 61 28 71 25; visa lentelė (8344 Eur): 73 09. Papildomi prizai: automobilis „VW Passat” - bil. Nr. 0120873; automobilis „VW Passat” - 0064621,
0195775; dviratis „Minerva” - 018*893; fotoaparatas „Nikon” - 007*253;
GPS navigatorius „GoClever” - 016*501; kelialapis į Kretą - 0200699,
0328221; kelialapis į Maljorką - 0211087; kepsninė „Outwell” - 052*538;
kokteilinė „Philips” - 004*631; LED televizorius „TV-Star” - 044*241;
motoroleris „Mosca Fava” - 0275163, 0132710, 0479744; pakvietimas
į TV studiją - 036*167, 042*698, 051*511; planšet. kompiuteris „eSTAR”
- 047*501; porinis kelialapis į Palangą: 0470987, 0267966, 0525747,
0269391, 0306899; pripučiamas čiužinys „King” - 009*504; šaltkrepšis
„Outwell” - 009*719.
sswww.VE.lt klausimas.

Vakar „Vakarų ekspreso” portalo
skaitytojų klausėme, kaip jie
leidžia ilgąjį savaitgalį. Daugiausiai, net 45,1 proc., respondentų
atsakė, kad savaitgalį jie leidžia
užsidarę namuose, 16,7 proc. visur po truputį, 14,3 proc. - sode
arba užmiestyje pas draugus ar
gimines, 14,1 proc. - prie jūros
arba kito vandens telkinio, 7,1
proc. respondentų savaitgalį leidžia darbe, o vos 2,5 proc. - šventiniuose renginiuose mieste.
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Ant„Muzikuojančio kelto” denio -„Auksinis duetas”
Sauliaus VENCKAUS nuotr.

Liepos 11 d. „Muzikuojančio kelto” lankytojai turės
galimybę praleisti vakarą su
auksiniu Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės
duetu. Televizijos žiūrovų
seniai pamėgta dainininkų
pora atliks naujausias savo
dainas bei visiems gerai žinomus ir mylimus šlagerius.
„Auksinis duetas” įrodė, kokie stebuklai gali įvykti, kai vienas talentas atranda kitą talentą. Juk jų pasirodymai pritraukia
pilnas koncertų sales, o klausytojų meilės ir šilumos galėtų
pavydėti ne vienas šalies atlikėjas.
Kaip šie atlikėjai atrado vienas kitą? Irūna pasakojo, kad su
Mariumi susipažino pajūryje
vykusiame renginyje „Laumės
juosta”. Čia jie buvo parinkti atlikti renginio vedėjų rolę.
„Jaučiu, jog po to mes tiesiog „sulipome”. Pamenu, Marius gavo pakvietimą dalyvauti
„Žvaigždžių duetuose”, tačiau
jis sutiko šį priimti tik su ta są-

ssPOŽIŪRIS. Norint pasiekti puikių rezultatų scenoje, svarbiausia nuolat stebinti žiūrovą nauja ir įdomia programa bei nuoširdžiai atlikti kūrinius, teigia Marius Jampolskis ir Irūna Puzaraitė.

lyga, kad ir aš dalyvausiu projekte. Taigi, įdėję daug meilės, pastangų ir darbo, gavome „Auksinio dueto” vardą”, - sakė iš Marijampolės kilusi dainininkė.
Kokia publikos taip mylimo
dueto paslaptis? Norint pasiekti
puikių rezultatų scenoje, svarbiausia nuolat stebinti žiūrovą
nauja ir įdomia programa bei nuo-

širdžiai atlikti kūrinius. Tam, kad
sukurtų ryšį su klausytojais, bendrauti su žiūrovais duetas stengiasi jausmais.
„Taip bendrauti yra lengviausia. Juk čia egzistuoja vieninga
gramatika, fonetika. Mes niekada
nevaidinam ir nesistengiam perlipti per save. Mes tiesiog nuoširdžiai atliekame savo kūrinius”,

- kalbėjo aktorius ir dainininkas
Marius Jampolskis.
Pasiteiravus, kaip jiems pavyko be barnių ir išsiskyrimų ant
scenos kartu praleisti 5-erius
metus, Marius išdavė, jog komanda yra stipri tuomet, kai yra
protingų moterų: „Būtent dailiosios lyties atstovių indėlis yra
raktas į sėkmingą bendradarbiavimą. Vyras, žinot, tai šen, tai
ten. O protinga moteris sugeba
viską sudėlioti į savo vietas. Tačiau, žinoma, taip pat labai svarbu turėti bendrą požiūrį į darbą
ir tikslus.”
Anot Irūnos, pasirodymo
„Muzikuojančiame kelte” metu
lankytojai išgirs naujausias ir senas, geras dainas, tarp kurių - baladė iš filmo „Mažoji legenda”,
„O, meile, padėk”, „Nežinau, kodėl”, „Iš Suvalkijos lygumų”,
tango iš Emiro Kusturicos filmo
„Pogrindis”, „Širdele mano”,
„Vėjas man pasakė”, belgų grupės „Vaya Con Dios” hitas „Nei,
na na na”, dainos iš kino filmų
bei kitos populiarios melodijos.
Duetas taip pat rodys mini spek-

taklius iš jubiliejinės dueto programos.
„Dalyvavimas „Muzikuojančiame kelte” man yra lyg atrakcija, kadangi šiaip aš bijau vandens. Su kruiziniu laivu tikrai
neplaukčiau, tačiau čia jaučiuosi
saugiai. Žinoma, jūros bangavimas sukelia įvairių jausmų, tačiau, nepaisant to, paskutinį kartą, kai pasirodėme „Muzikuojančiame kelte”, pamenu, mes smagiai pasilinksminome”, - juokavo dainininkė ir pridūrė, kad
klaipėdiečiai - viena šilčiausių
Lietuvos publikų.
Dainininkų galvose virte
verda ambicingi ateities planai,
taigi į skirtingus kelius jie dar
tikrai nesižvalgo: „Turime daug
svajonių, kurios pildysis ar nesipildys, bet scenoje mus kartu
dar ilgai matysite”, - žadėjo duetas.
Tad liepos 11 d. ant „Muzikuojančio kelto” denio Irūnos ir
Mariaus auksinis duetas kviečia
savo gerbėjus kartu ieškoti ir
dar kartą atrasti vieni kitus geriausiose jų dainose...

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
turizmo inovacijų srityje pagal„Erasmus+“ programą
Naujoji Europos Sąjungos„Erasmus+“
programa, 2014 metais pakeitusi
Mokymosi visą gyvenimą programą,
iki 2020 metų siūlo plačias galimybes
švietimo sektoriaus darbuotojų profesiniam tobulėjimui keliant kvalifikaciją
ir perimant gerąją patirtį iš kitų Europos Sąjungos valstybių.
Viešoji įstaiga Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras, jau devintus metus dirbanti mokymų, tyrimų, stažuočių organizavimo
srityse bei konsultuojanti ES projektų rengimo klausimais, praeitais metais sėkmingai
parengė projektą “Darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas turizmo inovacijų srityje” pagal
„Erasmus+“ programos pirmąjį pagrindinį
veiksmą - „Asmenų mokymosi mobilumas“
(projekto Nr. 2014-1-LT01-KA104-000346).
Organizuojant stažuotes ir mokymus labai svarbus besimokančiųjų savęs įvertinimo, savirefleksijos procesas, nes vedantiesiems kursus tai padeda įvertinti mokymų
kokybę, o dalyviams suteikia motyvacijos
mokytis toliau ir tobulėti, analizuoti savo
galimybes. Naujoviški mokymo metodai taip
pat svarbūs suaugusiųjų švietime. Užsibrėžusi tikslą plėtoti edukacinių programų ir
gido paslaugos veiklą, VšĮ Švietimo, tyrimų
ir konsultacijų centras siekė sužinoti apie
inovatyvaus turizmo tendencijas Europoje,
kitų organizacijų turistinių maršrutų kūrimo
patirtį bei bendravimo ir bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais principus.
Dešimties dienų trukmės darbo stebėjimo vizito metu Bulgarijos nevyriausybinėje organizacijoje “Euni Partners” buvome
projekto “Towards Excellence in Cultural
Tourism Network” pagal “Europa piliečiams” programą dalis. Šis projektas yra pui-

kus savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo plėtojant kultūrinį
turizmą pavyzdys. Dalyvavome Kultūrų festivalyje, kūrybinėse dirbtuvėse “Būk kūrybiškas”, kuriose vietos amatininkai pristatė
savo rankų darbo kūrinius, turėjome galimybę dalyvauti projekto diskusijose ir teikti pasiūlymus jo tolesniam įgyvendinimui.
Viena iš pagrindinių asocijacijos “Euni Partners” veiklų yra kultūrinio turizmo maršrutų kūrimas. Kartu su “Neofit Rilski” universiteto profesoriumi Vasiliu Markovu, Blagoevgrado regioninės valdžios atstove ir
profesionaliu gidu dalyvavome archeologinėje kelionėje po Rilos nacionalinį parką,
stebėjome, kaip nagrinėjami būsimi maršruto lankytini objektai, apžvelgėme archeologinių kasinėjimų vietoves. Asocijacija “Euni Partners” taip pat yra oficialus tarptautinio kultūrinio maršruto “Europos pasakos
ir legendos” atstovas Bulgarijoje.

Apsilankymas “SubMeet“ asocijacijoje
Italijoje buvo naudingas tuo, kad pamatėme,
kaip nevyriausybinė organizacija, užsiimanti tokia pačia veikla kaip ir VšĮ Švietimo,
tyrimų ir konsultacijų centras, bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir vietine
žiniasklaida. Italijos mažų organizacijų bei
įmonių ypatumas – jungimasis į didesnius
susivienijimus, siekiant plėtoti savo veiklą
ir daryti teigiamą įtaką regiono socialiniam-ekonominiam gyvenimui.
Darbo stebėjimo vizito metu Bulgarijoje
ir Italijoje pagilinome žinias apie kultūrinį
turizmą, kurį vystyti Lietuva ir Klaipėdos
kraštas turi visas sąlygas, nes gausu kultūrinių išteklių. Kultūrinio turizmo vystymas
atveria galimybes bendradarbiauti verslui,
viešajam sektoriui ir individualiems asmenims, kurti naujas darbo vietas ir inovatyvius
produktus bei paslaugas turistui. Be to, kultūrinis turizmas padeda išsaugoti tradicijas,

kultūrinį paveldą, gali būti įgyvendinamas
kaimo vietovėse ir padėti įveikti sezoninį
turizmą.
Penkių dienų mokymo kursuose Čekijoje “Inovacijos turizme” sužinojome, kas
yra inovacija, kokios inovatyvių turizmo paslaugų ir produktų prielaidos bei poreikis,
kaip įgyvendinti inovatyvių paslaugų marketingą. Mokymai buvo praktiniai, nes besimokantieji išbandė inovatyvaus turizmo
paslaugas. Pavyzdžiui, viena iš jų buvo ekskursija po Prahos senamiestį su gidu benamiu, t. y. keliautojai gali pamatyti senąją Prahą benamio akimis. Tokia netradicine veikla
užsiima organizacija “Pragulic” (www.pragulic.cz).
Naujos idėjos, kaip patobulinti mokymo
procesą, gimė po to, kai Vokietijos organizacijoje „HochVier e.V.“ iš Potsdamo susipažinome ir išbandėme teatro metodą, kuris
gali būti naudojamas vedant mokymus, ekskursijas, edukacinių renginių metu. Teatro
metodas padeda labiau įsigilinti į nagrinėjamą situaciją, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinį darbą.
Projektas truko vienerius metus, kvalifikaciją patobulino penki VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centro darbuotojai. Įgyta
patirtis ir žinios yra naudojamos tobulinant
organizacijos šviečiamąją ir konsultacinę
veiklą.
Straipsnį parengė
VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų
centro direktorė Julija ŠEŠEIKA
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Socialinis būstas - sąžinės reikalas
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Nors atsiradus
daugiau viešumo, socialinėms pašalpoms Lietuvoje,
paskutiniais duomenimis, išleidžiama apie trečdalį mažiau nei
anksčiau, valdininkai mano, kad
norinčiųjų gauti socialinį būstą
sąrašų skelbimas nusižengtų Asmens duomenų apsaugos įstatymui. Be to, esą ir taip į socialinio
būsto gyventojus visi žiūri kaip
per didinamąjį stiklą, tad tokie
sąrašai esą dar labiau žemintų jų
orumą, jau nekalbant apie tai, kokias patyčias patirtų socialiniame
būste gyvenantys vaikai.

1

Eilės didžiulės
Nors socialinis būstas neduodamas veltui, reikia mokėti ir komunalinius mokesčius, ir nuomą
Savivaldybei, visgi paprastai ji
būna gerokai mažesnė nei rinkos
kaina. Vien tai, kad nemažėja eilės norinčiųjų gyventi socialiniame būste, rodo, jog tai patraukli
alternatyva mažesnes pajamas
turintiems žmonėms.
Pavyzdžiui, uostamiestyje eilėje socialinio būsto laukia net 2
537 šeimos, o Savivaldybė turi
tik 347 butus. Klaipėdos rajone
eilėje laukia 118 šeimų, o Savivaldybė turi 53 socialinio būsto
statusą turinčius būstus. Neringoje socialinio būsto laukia 32
šeimos, o čia yra tik 21 socialinis
būstas. Beje, dėl sunkiai įkandamų nekilnojamojo turto kainų bei
išskirtinio socialinio būsto pastatų dizaino šiame kurorte aistros,
kas verti ten gyventi, o kas ne,
ko gero, verda labiausiai. Kita
vertus, šiame mieste ir be jokių
sąrašų, ko gero, visi mintinai žino, kas ten gyvena.

Gandais nesivadovauja
Valdininkai sako suvokiantys,
kad ilgus metus nesulaukiantys
galimybės apsigyventi socialiniame būste akylai skaičiuoja ten jau
gyvenančiųjų realias pajamas.
Tad jie kartais girdi įvairių kalbų,
tačiau dažniausiai jos būna niekuo nepagrįstos.
„Gandų mieste būna visokių,
bet kalbomis „viena bobutė sakė”
mes nesivadovaujame. Oficialių
skundų taip pat nesulaukiame”,
- sakė Neringos savivaldybės
administracijos Socialinės para-

ssGANDAI. Nors valdininkai taip pat sako kartais išgirstantys gandų, kad socialiniame būste
kartais apsigyvena toli gražu ne skurstantys asmenys, paprastai jie esą nepasitvirtina.

mos skyriaus vyresnioji specialistė Sandra Dagienė.
„Suprantu žmonių pyktį, jei
iš tikrųjų piktnaudžiaujama valstybės geru. Bet mes neturime
teisės skelbti jokių sąrašų, nes
mus riboja įstatymai. Beje, mes
buvome paskelbę sąrašus asmenų, kurie laukia socialinio būsto
nuomos. Viskas baigėsi tuo, kad
vos negavome 500 litų baudos”,
- prisiminė Klaipėdos savivaldybės administracijos Socialinio
būsto skyriaus vedėja Danguolė
Netikšienė.
Valdininkė priminė, jog kertinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi skiriant socialines pašalpas bei įtraukiant į socialinio būsto eilę - Mokesčių inspekcijoje
turimi asmens duomenys apie jo
deklaruotą turtą ir pajamas.
„Jei žmogus turi informacijos, kad apgaudinėjama valstybė,
slepiamas turtas ar pajamos, turėtų informuoti ir mus, ir Mokesčių inspekciją”, - sakė D. Netikšienė.
Tiesa, iki šiol Klaipėdos savivaldybė taip pat nėra sulaukusi
nė vieno oficialaus raštiško skundo dėl galimų socialinio būsto gyventojų piktnaudžiavimo atvejų.
„Esame sulaukę tik anoniminių skambučių. Nors mes neprivalome į juos reaguoti, specialiai

pasidomėjome. Nė vienas jų nepasitvirtino. Pavyzdžiui, vienam
žmogui nepatiko, kad moteris su
neįgaliu vaiku gyvena socialiniame būste, nors jos mama užmiestyje turi namą. Tokiems žmonėms tenka paaiškinti, kad pagal

sekti, ką kažkada praeityje žmogus yra turėjęs ir kam ką jis yra
užrašęs.
„Pagal įstatymą žmogus, kuris kreipiasi dėl socialinio būsto
nuomos, turi pateikti praėjusių
metų metinę pajamų deklaraciją.

Informacija
Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą, asmenys, įrašyti į Savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašus, taip pat Savivaldybės socialinio
būsto nuomininkai ir jų šeimų nariai privalo kasmet iki einamųjų metų
gegužės 1 d. pateikti kalendorinių metų turto deklaraciją. Turto nedeklaravę asmenys ir šeimos, laukiančios socialinio būsto nuomos sąrašuose, iš
sąrašų bus išbraukti, nuomos sutartys su socialinio būsto nuomininkais,
nedeklaravusiais kalendorinių metų turto, bus nutraukiamos.
Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius
metus ne daugiau kaip 20 proc. viršija nustatytus pajamų ir turto dydžius:
 Asmens be šeimos: pajamos - 38 VRP (valstybės remiamos pajamos,
1 VRP = 102 eurai), turtas - 93 VRP;
 Dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos - 76 VRP; turtas - 168 VRP;
 Keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos - 22
VRP vienam asmeniui, turtas - 75 VRP.
 Jeigu neturi Lietuvoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise
būsto arba turimas būstas, nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra
fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., arba turimo būsto naudingasis
plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10
kv. m (14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia
lėtinės ligos forma).

įstatymą visų 18 metų sulaukusių
asmenų socialinei padėčiai neturi įtakos nei mamų, nei tetų ar
dėdžių turtas”, - priminė D. Netikšienė.
Taip pat valdininkė priminė,
kad įstatymas jų neįpareigoja

Jei jo deklaruotas turtas ir pajamos atitinka reikalavimus - viskas tvarkoje. Be to, nereikėtų pamiršti, kad žmogus dar 15 metų
turi išlaukti eilėje, kol tą socialinį būstą gauna”, - kalbėjo D. Netikšienė.

„Tai - ne svajonių butas”

„Iš gero gyvenimo niekas į socialinį būstą gyventi nesiveržia.
Tai tikrai nėra svajonių būstas. Žinoma, gandų ir mes girdime visokių, bet jais nesivadovaujame.
Mums svarbu patikrinti dokumentus, kurie yra Registrų centre bei
Mokesčių inspekcijoje. Ne mūsų
funkcija sekti, ar jie nemeluoja
šioms institucijoms”, - akcentavo
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė
Inesa Vytienė.
Valdininkė įsitikinusi, kad viešumas labiau pakenktų nei padėtų.
Esą esamų bei potencialių socialinio būsto gyventojų sąrašų reikalaujantys žmonės turėtų pagalvoti, kad tie žmonės irgi turi vaikų, kuriems ir taip gyventi nėra
saldu dėl prastesnės socialinės
padėties.
„Ir taip į nuomininkus visi žiūri per didinamąjį stiklą. Ypač rajone, kur ir taip visi žino, kas yra
kas. Noriu pabrėžti, kad tikrai nėra tendencijų, jog socialiniame
būste gyvena tik valkatos. Yra labai gražių šeimų. Jie taip puikiai
sutvarko mūsų butus, kad net malonu žiūrėti, kaip jie gražiai gyvena. Tačiau tai nereiškia, kad jie
neturi teisės gyventi tokiame būste. Taip jau įprasta Lietuvoje - kiti apie mus visada žino daugiau nei
mes patys”, - dėstė I. Vytienė.
Ji priminė, kad šiemet visuose
Lietuvos miestuose turi būti patvirtinti nauji socialinio būsto koeficientai, tad esą gali būti, kad kai
kuriais atvejais jis nebeatrodys
toks patrauklus. Ypač rajone, kur
dabar galima rasti ir tokių gyvenamųjų namų, į kuriuos esą į užsienį išvykę gyventi šeimininkai
įsileidžia nuomininkus be jokių
mokesčių, kad tik namas būtų prižiūrėtas.
„Sunku pasakyti, per kiek laiko Klaipėdos rajone galima sulaukti eilės, kad gautum socialinį
būstą. Negaliu pasakyti, kiek per
metus žmonių mirs. Pavyzdžiui,
pernai pavasarį giltinė šienavo socialinio būsto nuomininkus. Kartais per metus atsilaisvina 1-2,
kitą kartą 7-8 būstai. Būna, ir patys nuomininkai atsisako, nes, pavyzdžiui, išvyksta laimės ieškoti į
užsienį”, - pasakojo valdininkė.

Jaunimas tingi rašyti projektus
Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Kodėl šiemet jaunimas
Klaipėdos valdžia nustebusi - šiemet liko nepanaudotų
lėšų, kurios buvo numatytos jaunimo projektams finan- taip vangiai kreipėsi paramos
suoti.„Kas nutiko, ar jaunimas aptingo?” - stebisi politikai. į miesto valdžią, niekas negaEdita
GUDAVIČĖ
edita@ve.lt

ssNEREIKIA PINIGŲ? Šiemet jaunimo projektams finansuoti iš miesto biudžeto buvo numatyta skirti per 17 tūkst., bet poreikis buvo kur kas mažesnis.

Šiemet jaunimo projektams finansuoti iš miesto
biudžeto buvo numatyta
skirti per 17 tūkst. eurų. Remiantis ankstesnių metų patirtimi preliminariai buvo
skaičiuojama, kad už šias lėšas būtų galima paremti
maždaug 18 jaunimo projektų.

„Paprastai ankstesniais
metais sulaukdavome kur
kas daugiau paraiškų nei šiemet numatėme. Reikdavo
labai kritiškai jas vertinti,
nes visiems skiriamų pinigų
neužtekdavo. O šiemet nutiko taip, kad sulaukėme tik
8 jaunimo paraiškų. Net ir
visų jų prašymus patenkinus
maksimaliai, liko pinigų”, pasakojo Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė
Butenienė.

li atsakyti.
„Keista, nes nesikeitė nei
sąlygos, nei reikalavimai”, pečiais traukė valdininkė.
8 jaunimo projektams remti skirta per 13,7 tūkst. eurų.
Žadama, kad nepanaudotos
lėšos vis tiek bus skirtos jaunimo reikalams.
„Numatyta likusius per 3,6
tūkst. eurų atiduoti jaunimo
renginių ciklui - trumpametražių filmų festivaliui bei kūrybinių įgūdžių ugdymui pasitelkus audiovizualinį meną”, paaiškino I. Butenienė.
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Trakuose - auksiniai Klaipėdos irkluotojų yriai
Dvi dienas Trakuose, Galvės
ežere, vykusiose tarptautinės,
jau 53-iosios, „Gintarinių irklų”
regatos varžybose nugalėtojų laurus skynė Klaipėdos
irklavimo centro atstovai.
Paulius
MATULEVIČIUS
Regatoje, kuri buvo skirta paminėti 130–ąjį irklavimo jubiliejų,
varžėsi pajėgiausi Latvijos, Estijos,
Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir
Lietuvos irkluotojai.
Varžybose dalyvavo 30 Klaipėdos irklavimo centro auklėtinių.
Keturviečių pavienių valčių
klasėje aukso medalius iškovojo
klaipėdiečiai Edvardas Babarskas,
Tautvydas Vaitkūnas ir šiauliečiai
Žilvinas Visockas bei Emilis Abelkis. Jie aktyviai ruošiasi liepos 22–
26 dienomis atstovauti Lietuvai
jaunimo pasaulio čempionate Plovdive, Bulgarijoje. Šiems irkluotojams „Gintarinių irklų” regata buvo puikus kontrolinis startas, lenktyniaujant su penkių valstybių atstovais.

ssAPDOVANOJIMAI. Itin sėkmingai klaipėdiečiams sekėsi dalyvauti aštuonviečių valčių varžybose. Čia jie susižėrė krūvą laurų.

Lietuvos irklavimo federacijos
prizus pavienių dviviečių valčių
klasėje iškovojo klaipėdiečių komanda: Martynas Mickus ir Dovydas Balsys. Ketvirtą vietą, neženkliai atsilikę nuo bronzos medalių
laimėtojų, užėmė Klaipėdos irklavimo centro auklėtiniai – broliai
Kristijonas ir Dominykas Bernotai.
Tarp pajėgių lengvasvorių vyrų
vienvietininkų klaipėdietis Tomas
Plauška užėmė ketvirtą vietą.
Abi dienas aštuonviečių valčių
klasėje aukso medalius iškovojo

Lietuvos rinktinė, kurioje irklavo
penki klaipėdiečiai: Dovydas Balsys, Aurimas Barsteika, Edvardas
Babarskas, Tautvydas Vaitkūnas ir
vairininkas Audrius Ruzgys.
Be to, pirmąją varžybų dieną
bronzos medalius iškovojo Klaipėdos irklavimo centro aštuonvietės
valties atstovai - Tomas Pluška,
Artūras Muravjovas, Sigitas Klerauskas, Gediminas Eglinskas,
Martinas Juzaitis, Kristijonas ir
Dominykas Bernotai bei vairininkas Danielius Špokauskas. Pasta-

rieji antrąją varžybų dieną pasipuošė sidabro medaliais.
Tarptautinių varžybų krikštą
gavo ir bronzos medaliais pasidabino jauna, perspektyvi Klaipėdos
irklavimo centro aštuonvietės valties įgula - Dignas Stulpinas, Vilius
Valaitis, Valdas Venckus, Augustinas Jankevičius, Jonas Tamašauskas, Aras Mikelionis, Gvidas Stakė, Martynas Kilna ir vairininkas
Kristupas Musonas. Pagrindinis
šios aštuonvietės įgulos tikslas sėkmingai sudalyvauti 2016 metų

Europos jaunių čempionate, kuris
vyks Trakuose.
Regatos prizininkus ruošė
Klaipėdos treneriai: Liudvikas Mileška, Tadas Katliorius, Valdas Varašinskas ir Eglė Kvederienė.
Įdomu tai, kad irklavimo sporto „geografija“ prasiplėtė, nes pirmą kartą varžybose startavo Telšių
miesto sportininkai. Prie Telšių
miesto irklavimo sporto steigimo
ženkliai prisidėjo Klaipėdos irklavimo centras. Tai graži irklavimo
sporto plėtra Žemaitijos regione.

Jauniesiems pajūrio futbolininkams - dvi taurės
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

ssGERIAUSIEJI. Rimanto Skersio treniruojama FM „Baltai” ekipa pranoko visus turnyro dalyvius.

Klaipėdoje auga puiki jaunųjų futbolininkų karta - ketvirtajame tarptautiniame moksleivių futbolo turnyre, kuriame
varžomasi dėl Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko
įsteigtos taurės, net dvi mūsų miesto komandos kopė ant prizininkų pakylos laiptelio: FM „Baltai” (treneris Rimantas Skersis)
tapo nugalėtojais, o FM-2000 (treneris Anatolijus Timofejevas)
iškovojo trečiąją vietą.
Paulius MATULEVIČIUS

Iš viso turnyre dvi dienas varžėsi aštuonios Lenkijos, Rusijos,
Latvijos ir Lietuvos šešiolikmečių
bei penkiolikmečių vaikinų ekipos.
Lemiamos turnyro dvikovos vyko
Klaipėdos centriniame stadione
ant naturalios vejos. Tai jauniesiems futbolininkams buvo džiugi
staigmena, kadangi iš pradžių buvo
planuojama, kad rungtynės vyks
ant dirbtinės vejos.
FM „Baltai” šiame turnyre demonstravo aukštą meistriškumo
lygį - nepatyrė nė vieno pralaimė-

jimo, o finale po baudinių serijos
rezultatu 3:2 (pagrindinis laikas
baigėsi - 1:1) nugalėjo Kaliningrado „Joonost” (Rusija) ekipą.
„Malonu futbolo sezoną baigti
pergale. Į atostogas auklėtiniai iškeliauja puikios nuotaikos. Gerai,
kad Klaipėdoje vyksta tokio aukšto rango šešiolikmečių turnyras.
Tai puiki proga sezono pabaigoje
pasitikrinti jėgas”, - džiaugėsi nugalėtojų treneris Rimantas Skersys.
Ne ką prasčiau rungtyniavo ir
kita mūsų ekipa - FM-2000: grupės varžybose iškovotos dvi iš tri-

jų pergalės, tačiau pusfinalyje rezultatu 0:4 nusileista nugalėtojais
tapusiems „Baltams”. Po šios nesėkmės FM-2000 vaikinai sugebėjo atsitiesti ir sėkmingai žaisti mažajame finale - rezultatu 1:0 įveikta MKS „Orleta Reda” (Lenkija)
komanda.
Geriausiu turnyro saugu pripažintas klaipėdietis Vladislavas Kučerovas (FM-2000), geriausiu puolėju - Ernestas Albrikas (FM „Bal-

tai). Geriausiu „Baltų” komandos
žaidėju išrinktas Ernestas Mockus, FM-2000 gretose - Karolis
Budrys.
„Malonu, kad, įsibėgėjus vasarai, kasmet vyksta šis turnyras. Tai
išties graži tradicija. Dėl turnyro
organizavimo didelis krūvis tenka
Klaipėdos futbolo mokyklos direktoriui Antanui Adomynui, tačiau jis
puikiai susitvarko su šia užduotimi.
Dar džiugiau, kad šių metų finalas

buvo išties įspūdingas - nugalėtojams išsiaiškinti prireikė net baudinių serijos. Tai sporto sirgaliams
yra gražioji futbolo dalis. Puiku ir
tai, kad nugalėtojų taurė liko Klaipėdoje”, - per apdovanojimų ceremoniją kalbėjo Klaipėdos meras
Vytautas Grubliauskas.
Klaipėdos futbolo mokyklos vadovybė pasidžiaugė, kad vis atsiranda gerų žmonių, kurie prisideda
prie Klaipėdos futbolo puoselėjimo. Kaip ir ankstesniais metais,
generalinis turnyro rėmėjas - AB
„Klaipėdos nafta”. Renginio metu
vyko draugiškos rungtynės tarp
AB „Klaipėdos nafta” atstovų ir
futbolo trenerių rinktinės. Dvikova
baigėsi lygiosiomis - 3:3.
Šiemet prie turnyro daug prisidėjo ir Klaipėdos „Atlanto” klubo
prezidentas Romualdas Jonaitis įsteigė ne tik prizų, bet ir visus
turnyro dalyvius nemokamai įleido
į UEFA Europos lygos rungtynes,
kuriose kovėsi „Atlantas” ir Bulgarijos vicečempionė - Stara Zagoros „Beroe” ekipa. Deja, rungtynės baigėsi atlantiečių nesėkme 0:2 (0:0).

Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko taurės turnyro
antros dienos rezultatai:
Didysis finalas: FM „Baltai” - Kaliningrado „Joonost” - 1:1
(po baudinių serijos 3:2);
Mažasis finalas: MKS „Orleta Reda” - FM-2000 - 0:1;
Dvikova dėl V vietos: Kauno FM „Tauras” - Vilniaus FM „Ateitis” - 1:0;
Dvikova dėl VII vietos: „Grobinia” - „Joonost-2000” - 2:0.

ssTRETI. Trečiąją vietą iškovojo trenerio Anatolijaus Timofejevo treniruojama FM-2000 ekipa.
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Sveikatos priežiūros įstaigų Atostogų„dovanėlės”
vėl laukia reorganizacija
Irmanto SIDAREVIČIAUS („Respublika”) nuotr.

Vyriausybė rengiasi svarstyti
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) paruoštus projektus, kuriais numatoma dar
daugiau pokyčių sveikatos
priežiūros įstaigų tinkle. Vis
dėlto projektus jau kritikuoja
Seimo Sveikatos reikalų komitetas, raginantis neskubėti
priimti sprendimą.
Virginija
SAMULIONYTĖ
virginija@ve.lt

SAM rengiasi ketvirtajam sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių
tinklo konsolidavimo etapui ir parengė jo įgyvendinimo planą. Planuojama, kad šis restruktūrizavimo etapas bus baigtas iki 2016 m.
birželio 30 d. Teigiama, kad ketvirtuoju restruktūrizavimo etapu norima gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą,
optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą, racionalizuoti
sveikatos sistemos finansinių bei
infrastruktūros išteklių panaudojimą, stabilizuoti sveikatos priežiūros įstaigų finansinę padėtį ir sudaryti sąlygas medikų atlyginimų
didinimui.

ssMAŽIAU. Nuo 2003 m. Lietuvos ligoninių skaičius sumažėjo 42

juridiniais vienetais. Baigus ketvirtąjį etapą skaičius dar sumažės,
ko gero, rajoninių ligoninių sąskaita.

„Šis rodiklis ypač neefektyvus
tuose rajonuose, kuriuose gyventojų skaičius sudaro apie 20 tūkstančių ir kuriuose atstumas iki apskrities centre ar didesniame mieste
esančios ligoninės yra nedidelis.
Tokios ligoninės dėl nedidelio pacientų skaičiaus negali, o mažėjant
gyventojų skaičiui tikėtina, kad ir
ateityje negalės užtikrinti efektyvesnių lovų funkcionavimo ir įstaigos veiklos rodiklių. Šiuo metu kai
kuriose rajonų ligoninėse neužimtos lovos per metus sudaro net 224
dienas”, - teigiama SAM dokumentuose, kur daroma išvada, kad nemaža dalis sveikatos priežiūros įstaigų, ypač rajonuose, dirba nuostolingai.

giant jas prie apskrities centre esančių ligoninių ar prijungiant arba sujungiant su netoliese veikiančiomis
ligoninėmis, ligoninėje teikti tik
slaugos, paliatyvios slaugos ir ilgalaikio gydymo paslaugas.
Taip pat siūloma specializuotas
stacionarines paslaugas sudėtingų
ligų diagnostikai ir gydymui sutelkti tretinio lygmens ligoninėse, mažiau specializuotų stacionarinių paslaugų teikimą plačiai paplitusioms ir
nesudėtingoms ligoms gydyti stiprinti regiono ir rajono lygmens ligoninėse, intensyviai plėtoti insulto,
infarkto, traumų, onkologijos, vaikų
ligų ir kitus integruoto patologijų
valdymo modelius (klasterius).
Dirba nuostolingai
Tikimasi, kad sėkmingai įvykSkaičiuojama, kad šių metų
džius šį etapą, be kitų pasikeitimų,
Ligoninių dar sumažės
pradžioje Lietuvoje veikė 94 ligogaliausiai pavyktų pakelti sveikatos
ninės (iš jų 7 - privačios) ir 1394
Siekiama plėsti ambulatorines priežiūros įstaigų darbuotojų atlygiambulatorinės įstaigos (986 priva- sveikatos priežiūros paslaugas, ypač nimus.
čios). Skaičiuojama, kad ligoninėse stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą,
Kritikuoja skubėjimą
metų pradžioje buvo daugiau nei plėsti slaugos, ilgalaikio gydymo, pa26 tūkst. lovų, o vidutinė gulėjimo liatyvios slaugos ir geriatrijos pasSeimo Sveikatos reikalų komiaktyvaus gydymo ligoninėse tru- laugas bei intensyviau vystyti dienos teto (SRK) nariai, SAM paviešinus
kmė praėjusiais metais – 5,9 die- stacionaro, dienos chirurgijos, ste- tokį planą, dėl jo pareiškė didelį sunos, vienos lovos užimtumas – bėjimo paslaugas, optimizuoti staci- sirūpinimą.
265,7 dienos.
„Atsižvelgiant į tai, kad šio plano
onarines paslaugas.
įgyvendinimas
yra susijęs su didelės
Istorija
dalies ligoninių ateitimi, šis projekSAM, vykdydama valstybinę sveikatos politiką, įgyvendino jau 3 restas, prieš jį pateikiant, turi būti labai
truktūrizavimo etapus: 2003-2005 m., 2006-2008 m., 2009-2012 m. Juos
išsamiai išdiskutuotas su ligoninių
baigus ligoninių skaičius sumažėjo 42 juridiniais vienetais, 14 rajono
vadovais, juos vienijančiomis orgaligoninių (Druskininkų, Ignalinos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, N. Akmenės,
nizacijomis, pacientų interesus atsPakruojo, Plungės, Prienų, Skuodo, Šakių, Šilalės, Varėnos, Zarasų), kuriose
tovaujančiomis organizacijomis, saper vienerius metus nebuvo 300 gimdymų, uždaryti akušerijos skyriai. 10
vivaldybių merais. Pažymėtina, kad
rajono ligoninių (Gargždų, Ignalinos, Kaišiadorių, Molėtų, N. Akmenės,
Pakruojo, Prienų, Šilalės, Širvintų, Zarasų), kuriose per vienerius metus
Ketvirto sveikatos sistemos plėtros
didžiųjų operacijų skaičius nesiekė 660 operacijų, buvo uždaryti chirurgijos
ir ligoninių tinklo konsolidavimo
skyriai. Centralizuotas greitosios medicinos pagalbos paslaugų valdymas,
etapo plano projektas net nebuvo
vietoj 56 dispečerinių tarnybų greitosios medicinos pagalbos pajėgų valpristatytas Seimo Sveikatos reikalų
dymas sukoncentruotas 8 dispečerinėse tarnybose, greitosios medicinos
komitete”, - rašoma SRK išplatinpagalbos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius sumažintas 5 (Lazdijų, Pagėtame rašte.
gių, Palangos, Rietavo, Širvintų), pradėtos teikti, vėliau nuolat plėtojamos
Pasak SRK narių, tokio svarbaus
dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugos, vykdyta ambulatorinių
teisės
akto priėmimas skubos tvarbei slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų plėtra.
ka gali sukelti neigiamą reakciją.
SAM analizė rodo, kad pagrinSiūlomi keli veiklos racionaliza„Nors Sveikatos apsaugos minisdiniai dabartinės sveikatos siste- vimo variantai: atsisakyti speciali- terijos rašte teigiama, kad priėmus
mos trūkumai, trukdantys užtikrin- zuotų sveikatos priežiūros paslaugų ir įgyvendinus projektą, neigiamų pati sveikatos priežiūros paslaugų profilių, šių pacientų srautus nu- sekmių nenumatoma, tačiau toks teisaugumą ir efektyvų turimų išteklių kreipiant į aukštesnio lygmens li- ginys kelia daug abejonių, nes respanaudojimą, yra tai, kad bendroje gonines, atitinkamo specializuoto truktūrizavimas palies daugelį assveikatos priežiūros paslaugų ap- profilio paslaugas koncentruoti aps- mens sveikatos priežiūros įstaigų,
imtyje pernelyg didelę dalį užima krities centre esančioje ligoninėje kai kuriais atvejais turės būti atleistacionarios paslaugos, stebimas arba vienoje iš intensyviau ir efek- džiami darbuotojai”, - teigia SRK.
perteklinis lovų aktyvaus gydymo tyviau šias paslaugas teikiančių liJo nariai liepos 1 d. kreipėsi į Vyligoninėse skaičius – šis rodiklis su- goninių, veikiančių apskrities teri- riausybę, prašydami atsižvelgti į
daro 7,6 lovos 1 000 gyventojų ir torijoje, apskrityse ir didžiuosiuose SRK pateiktus argumentus ir nepriyra 46 procentais didesnis už Euro- miestuose teikiamas stacionarines imti projekto skubos tvarka. Komipos Sąjungos vidurkį, pagal šį rodi- vaikų ligų paslaugas koncentruoti tetas taip pat paprašė Vyriausybės
klį Lietuva užima trečią vietą iš 28 ligoninėse, kuriose šių pacientų sudaryti galimybes visoms suintereEuropos Sąjungos valstybių. Taip srautai didžiausi, ligonines, kuriose suotoms institucijoms išsamiai išdispat atkreipiamas dėmesys, kad ne- lovų panaudojimo rodiklis yra san- kutuoti būsimos restruktūrizacijos
efektyvus turimo lovų fondo panau- tykinai labai žemas (nesiekia 250 d. projektą. SRK šį klausimą ketina
per metus), reorganizuoti prijun- svarstyti rugpjūčio antroje pusėje.
dojimas (tik 73 proc.).

Vasara gydytojams dermatovenerologams – didysis darbymetis, būtent šiuo metų laiku gerokai padaugėja pacientų,
sergančių lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI).

Pasak Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių
klinikų gydytojo dermatovenerologo Algirdo Šumilos, po
linksmų atostogų vienos nakties nuotykių neretai užsikrečiama LPI. Vis dėlto ligos požymių žmogus gali dar ilgai
nejausti.
„Vieniems žmonėms tie
požymiai pasireiškia, kitiems
– ne. Tačiau pastarieji gali būti sukėlėjo nešiotojai. Jie patys
apie tai gali nieko nežinoti ir
net nepagalvoti, kad reiktų pasitikrinti, kol kažkas paskambina ir pasako: gal tu nueik pas
gydytoją, nes man surado, teigia A. Šumila. - Gonorėja
vyrus labai greitai priverčia
kreiptis pagalbos, tačiau jo
partnerė gali visai nieko nejausti, o paprastas tyrimas ligos sukėlėjo nerodo. Tokiu
atveju reikia daryti specifinius
tyrimus ir ieškoti būtent šios
ligos sukėlėjo. Tik kažką įtardami galime atlikti specifinius
molekulinius tyrimus ir ieškoti vienos ar kitos mikrobinės
infekcijos.”
Kartais panašūs į LPI
simptomai (dažnesnis ar
skausmingas šlapinimasis, išskyros, bėrimai) gali signalizuoti apie prasidėjusį uždegimą, kurių vasarą taip pat dažnai pasitaiko. Įtarti ligą galima
tada, kai atsiranda simptomų,
kurių iki tol nebuvo.
Kai kurios lytiniu būdu
plintančios infekcijos turi gana
ilgą inkubacinį periodą, pavyzdžiui, sifilis ir ŽIV gali būti nebylūs nuo trijų savaičių iki trijų mėnesių. Taigi, pačios sunkiausios ligos ilgai gali būti
neatpažintos, o „išlįsti“ tada,
kai atostogų nuotykis bus pamirštas. Todėl praėjus kelioms dienoms po atsitiktinių
lytinių santykių dėl tokių ligų
kaip sifilis, ŽIV, hepatitai (B ir
C) bėgti pas gydytoją neverta,
net ir kraujo tyrimas dar nerodys pakitimų. Tačiau praėjus mėnesiui, kraujas šias li-

gas jau gali parodyti. Sifilis,
jeigu nustatytas laiku, gana
nesunkiai išgydomas, tačiau
užsitęsusi ši liga pažeidžia vidaus organus ir nervų sistemą. Jeigu įtariama, kad asmuo
gali būti užsikrėtęs sifiliu, reikia atlikti sifilio serologinės
reakcijos tyrimą. Jei yra įtarimų dėl ŽIV, reikia atlikti vadinamąjį ŽIV testą.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
per pirmąjį šių metų ketvirtį
ŽIV infekcija Lietuvoje diagnozuota 33 asmenims (27 vyrams ir 6 moterims). Tai trimis atvejais daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Iš
viso iki šių metų balandžio 1
dienos Lietuvoje užregistruota 2411 ŽIV užsikrėtusių asmenų, iš kurių 1929 vyrai ir
482 moterys.
ULAC skelbia, kad per visą
ŽIV infekcijos registravimo
Lietuvoje laikotarpį (19882014) nuo AIDS mirė 190 ŽIV
užsikrėtusių asmenų. Mirtingumo nuo AIDS rodiklis pernai buvo mažesnis nei užpernai. Daugumoje Europos šalių
mirtingumas nuo AIDS mažėja, nes gerėja ŽIV ligos gydymo prieinamumas. Europos
ligų prevencijos ir kontrolės
centro duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį ES šalyse
mirčių nuo AIDS sumažėjo keturis kartus.
2013 metais sergamumas
sifiliu, chlamidioze ir ŽIV infekcija padidėjo, gonorėja –
sumažėjo. Sergamumas sifiliu
per pastaruosius trejus (2011
– 2013) metus padidėjo nuo
8,5 iki 9,1 atvejo /100 tūkst.
gyventojų. Sergamumo sifiliu
rodiklis Lietuvoje yra vienas
iš aukščiausių (po Rumunijos
ir Maltos) tarp Europos Sąjungos šalių bei 1,8 karto aukštesnis nei ES šalių vidurkis
(5,1/100 tūkst. gyv.)
„Vakarų ekspreso”
informacija

8 "Vakarų ekspresas"

neringos savivaldybės informacija

2015 m. liepos 7 d., antradienis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
su Jaunjelgavos savivaldybe
Liepos 1-ąją Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas lankėsi Latvijos Respublikos Jaunjelgavos savivaldybėje.

ssBENDRADARBIAUS. Administracijos direktoriaus pavaduo-

tojas Sigitas Šveikauskas su Jaunjelgavos savivaldybės vadovu.

Vizito tikslas – oficialiai įteikti Neringos savivaldybės mero
Dariaus Jasaičio pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, kuriai dar
birželio mėnesio posėdyje pritarė
kurorto Taryba. Šia sutartimi Neringos ir Jaunjelgavos savivaldybės įsipareigojo bendradarbiauti
kultūros, turizmo, aplinkosaugos,
švietimo, jaunimo bendradarbiavimo srityse.
Neringos ir Jaunjelgavos savivaldybės susibičiuliavo įgyvendindamos Europos Sąjungos lė-

šomis finansuojamą projektą, kurio metu parengti detalieji planai
jūros terapijos centro ir pagrindinei pajūrio centro, ekoturizmo,
kempingo ir vaikų stovyklos teritorijoms, taip pat istorijos ir
kultūros muziejaus teritorijai
Jaunjelgavoje.
Tikimasi, kad įtvirtintas bendradarbiavimas padės bendrai dalyvauti projektuose teikiant paraiškas pagal 2014-2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Nerin-

gos savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas S.
Šveikauskas pažymėjo, kad Jaunjelgavos savivaldybei tai yra pirmoji bendradarbiavimo sutartis
su užsienio miestu.
Neringos savivaldybė taip pat
bičiuliaujasi su Saulkrasti (Latvija), Vegos (Norvegija), Leba
(Lenkija), Muhu salų (Estija),
Fėmarno miesto Burgo (Vokietija) savivaldybėmis, Kaliningrado
srities municipaliniu vienetu
Zelenogradsko rajonu ir municipaliniu vienetu - „Kaimiškoji vietovė Kuršių nerija“. Taip pat su
Šilutės rajono ir Birštono savivaldybėmis.

Studentai pristatė Neringoje sukurtus filmus
Antroje birželio pusėje Neringoje vyko tarptautinės kūrybinės
dirbtuvės „Vasaros media studija“. Dvidešimt penki studentai
iš 9 šalių į septynioliktąjį kartą vykstančias dirbtuves buvo
susirinkę tam, kad per dvi savaites sukurtų vaidybinį ar dokumentinį trumpo metro filmą.
Šešių trumpametražių filmų
premjeros buvo viešos – studentų darbai praėjusią savaitę
buvo pristatyti Neringos svečiams ir gyventojams. Nidos
kultūros ir turizmo informacijos
centro „Agila“ kino salėje pristatomuose filmuose vyravo
įvairiausios idėjos ir nuotaikos
- nuo mirtinų žaidynių paplūdimyje ar nepavykusių pasimaty-

mų kopose iki muzikos suvestų
žmonių ar kačių, kurios karaliauja Juodkrantės Gintaro įlankoje.
Po kino seanso geriausi filmų kūrėjai buvo apdovanoti
skulptoriaus Algirdo Kuzmos
sukurtomis skulptūromis, simbolizuojančiomis vieną iš Neringos simbolių – žuvį. Specialų
prizą įsteigė ir Neringos savi-

valdybė. Vėtrungę už geriausiai
atskleistą Kuršių nerijos ir Neringos kurorto kraštovaizdžio
unikalumą Neringos savivaldybės mero pavaduotojas Dovydas
Mikelis įteikė filmo apie Gintaro
įlankos Juodkrantėje kates kūrėjams.
ssVĖTRUNGĘ už geriausiai

atskleistą Kuršių nerijos ir Neringos kurorto kraštovaizdžio
unikalumą Neringos savivaldybės mero pavaduotojas
Dovydas Mikelis įteikė filmo
apie Gintaro įlankos kates
kūrėjams.

Viešasis konkursas vežėjui (operatoriui) parinkti vežti
keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais po Nidą
Viešojo konkurso objektas: vežėjo (operatoriaus) parinkimas
kursuoti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu po Nidą.
Nustatomas paslaugų teikimo
terminas: treji metai su galimybe
sutartį pratęsti. Transporto paslaugas numatoma pradėti teikti
nuo 2015 m. liepos 27 d. iki 2018
m. rugpjūčio 31 d. Paslaugos privalo būti teikiamos vasaros kurorto, poilsio ir turistinio sezono
metu, bet ne trumpiau nei 50 dienų per metus.
Viešąjį konkursą skelbianti
organizacija: Neringos savivaldybės administracija, į. k.
188754378, Taikos g. 2, Neringa,
tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469)
52 572, el. paštas meras@neringa.lt.
Asmens, įgalioto teikti informaciją apie vykdomą konkursą,
vardas, pavardė, telefono numeris, informacijos teikimo laikas:
Rasa Baltrušaitienė, +370 469
50027; +370 61807505, el. paštas: rasa.baltrusaitiene@neringa.
lt. Informacija teikiama bei konkurso dokumentus galima gauti
45 kab., Taikos g. 2, Neringa, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.,
penktadieniais - nuo 8 iki 15.45
val.; pietų pertrauka - 12-12.45
val.
Paraiškų dalyvauti viešajame
konkurse priėmimo ir registraci-

jos data ir laikas: nuo 2015 m.
liepos 3 d. iki 2015 m. liepos 13
d. darbo laiku nuo 8 iki 17 val.,
penktadieniais - nuo 8 iki 15.45
val.; pietų pertrauka - 12.0012.45 val. Dokumentus pateikti
adresu: 45 kab., Taikos g. 2, Neringa.
Viešasis konkursas vyks
adresu: Taikos g. 2, Neringa, Savivaldybės administracijos pastate, posėdžių salėje (I aukštas).
Viešojo konkurso vykdymo
data ir laikas: 2015 m. liepos 14
d. 10 val.
Asmenys, galintys dalyvauti
viešajame konkurse: Lietuvos
Respublikos fiziniai ir juridiniai
asmenys, išskyrus viešuosius juridinius asmenis.
Dokumentams, kuriuos reikia
pateikti, keliami reikalavimai: asmenys, norintys dalyvauti viešajame konkurse, ar jų įgalioti atstovai skelbime nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku asmeniškai
ar per įgaliotinius pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Konkursui vežėjui (operatoriui) parinkti vežti keleivius
vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais po Nidą. Neatplėšti
iki oficialaus vokų su pasiūlymais

atplėšimo posėdžio pradžios“ bei
nurodyti konkurso dalyvio rekvizitai.
Voke įdėti dokumentai turi
būti susiūti, sunumeruoti, nurodytas pridedamų dokumentų
skaičius, surišti į vieną bylą ir paskutinio lapo antroje pusėje nurodytas lapų skaičius, patvirtintas vežėjo (operatoriaus) parašu
ir antspaudu. Bet kokia pataisa
turi būti patvirtinta pasirašiusio
pasiūlymą asmens parašu. Dokumentai turi būti patvirtinti (juridinių asmenų parašu ir antspaudu, fizinių asmenų – parašu). Neužklijuoti, blogai užklijuoti ar pažeisti vokai nepriimami. Paštu
atsiųsti dokumentai įregistruojami tik iki kvietime nurodyto dokumentų priėmimo termino pabaigos pagal pašto registracijos
žymą. Pasiūlymai privalo būti pateikti lietuvių kalba.
Voke pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška dalyvauti konkurse;
2. Vežėjo (operatoriaus) teisinį statusą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Vežėjo (operatoriaus) įmonės nuostatų kopija;
4. Finansinės atskaitomybės
dokumentų apie vežėjo (operatoriaus) pajamas, pelną (nuostolius)

per paskutinius 3 metus kopijos.
Jei vežėjas (operatorius) įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo vežėjo
(operatoriaus) įregistravimo dienos ar veiklos atitinkamoje srityje pradžios. Jei paraišką teikia fizinis asmuo – nuosavo kapitalo
ataskaitos, kurios forma yra nustatyta LR Vyriausybės 2011 m.
gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434
patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede;
5. Vežėjo (operatoriaus) nepriekaištingos reputacijos dokumento kopija;
6. Profesinės kompetencijos
pažymėjimo kopija;
7. Sertifikatų, licencijų, kurių
reikia sutarčiai vykdyti, kopijos;
8. Apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos galiojanti pažyma (ne senesnė kaip 1 mėnesio) apie tai, kad įmonė arba asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui,
valstybės pinigų fondams;
9. Transporto priemonių registracijos liudijimo kopijos arba
nuomos sutarties kopija, jei
transporto priemonė nuomojama;
10. Transporto priemonių nu-

statyto pavyzdžio techninės apžiūros galiojančio dokumento kopija;
11. Transporto priemonių civilinio draudimo dokumentų kopijos;
12. Teisę į naudojamų kelių
transporto priemonių stovėjimo
vietą patvirtinantys dokumentai
ir stovėjimo vietos planas arba
vežėjo patvirtintos jų kopijos, reikalavimus atitinkančią buveinę
– vežėjo (operatoriaus) valdymo
centrą – patalpą patvirtinantys
dokumentai;
13. Laisvos formos aprašymas apie vairuotojų medicininio
patikrinimo prieš darbą galimybes, jų darbo kontrolės priemones.
Jei vežėjas (operatorius) iki
konkurso paskelbimo jau buvo
sudaręs sutartį su Neringos savivaldybės administracija dėl keleivių pervežimo ir teikia pasiūlymą dalyvauti konkurse, jis privalo kartu su aukščiau nurodytais
dokumentais pateikti atsiliepimą
iš Neringos savivaldybės administracijos apie veiklos vykdymą
ir apie paslaugų teikėjo patikimumą.
Paraiškos forma skelbiama
interneto svetainėje
www.neringa.lt.
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Apdovanojo
Kultūros viceministru tapo
Vytautas Vigelis. Viceministras kuruos regionų ir
profesionalaus meno sritis.
Kultūros viceministrą delegavo Darbo partija.

500

Skaičius

Filmavimas

tūkstančių žmonių jau
aplankė Valdovų rūmus. Jubiliejine lankytoja tapo šiuo
metu Norvegijoje studijuojanti kaunietė Raminta.

Naujam savo filmui „Emilija“ režisierius
Donatas Ulvydas kviečia visus norinčius
nusifilmuoti masinėse scenose. Filmo
kūrėjai ragina pakratyti tėvų ar senelių
spintą ir paieškoti autentiškų 8-ojo dešimtmečio drabužių ir aksesuarų.

In memoriam litui

Lietuvos banko fotoarchyvų nuotr.

Š

iandien meilė ir pagarba lietuviškam litui
išreiškiama įvairiais
būdais. Kuriamos šmaikščios
drabužių linijos, filmukai,
modernūs ir tradiciniai meno
kūriniai. In memoriam litui...
Kodėl gi ne? Juk tai buvo jaukus ir mielas pinigas, nuolat
primindavęs apie iškilias ir tautai nusipelniusias asmenybes.

trumpai
ssLėlės. Liepos 9 d. 17 val.
Klaipėdos etnokultūros centro
Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų
g. 10) bus pristatoma Klaipėdos
etnokultūros centro etnokultūrinės ir edukacinės veiklos koordinatorės Linos Prončatovaitės
medžiaginių lėlių paroda „Kai realybės nebepakanka...“ Kiekviena
lėlė - išskirtinė, nuglostyta ir
išpuoselėta. L. Prončatovaitė lėles pradėjo kurti, kai tik močiutė
išmokė siūti adata.
ssGiruliai. Kultūrinėje pro-

gramoje „Pėdink į Girulius“ liepos
8 d. - muzikos ir teatro diena.
Įspūdingais renginiais bus pamaloninti ir vaikai, ir suaugusieji.
Čia 16.30 val. vyks Karinių jūrų
pajėgų orkestro koncertas, o 18
val. bus rodomas šeimos teatro
„Lino lėlės“ spektakliis vaikams
ir visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“
(trukmė 45 min.).

Rūta
KAZLAUSKAITĖ
ruta@ve.lt

Lietuvos pinigai
nuo seniausių laikų
Apie lito propro...prosenelius
mums papasakojo Vokietijos garbės
konsulas doc. dr. Arūnas Baublys.
Pirmiausia jis pasakė: „Tiems, kas
labai gaili lito, turėtų žinoti, kad Lietuva iš pat pradžių turėjo svetimą
pinigą.“ Neva pirmoji bendra valiuta buvo... Prahos grašis!
Vis dėlto patys pirmieji lietuviški pinigai mūsų šalyje atsirado XIVXV a. sandūroje. Tačiau tai nebuvo
bendras piniginis vienetas - tarp radinių buvo Romos imperijos, Graikijos polių monetų, Konstantinopolio imperijos pinigėlių.
Pirmieji, tačiau dar primityvūs,
lietuviški pinigiai buvo ilgieji, pagaminti iš sidabro. Vėliau Mindaugo,
Kęstučio, Vytauto laikais cirkuliavo
vadinamieji pinigėliai, kuriuose aptinkamas Gediminaičių dinastijos
ženklas - stulpai, taip pat pradėtas
vaizduoti žymusis Vytis, kuris ir dabar puikuojasi ant lietuviškų eurų.
„Buvo pradėta kurti aliuzija į mūsų
kraštą“, - komentavo A. Baublys.
Tais laikais Lietuvoje vyravo pinigų skaičiavimas kapomis (60 vnt.
monetų buvo lygu vienai kapai).
„Vėliau Lietuvos rinkoje cirkuliavo Prahos grašis. Iš čia atėjo tokie
dar ir šiandien vartojami žodžiai
kaip dvigrašiai ir trigrašiai, taip pat
antrokai, trečiokai ar penktokai,
šeštokai“, - pasakojo Vokietijos garbės konsulas.
Egzistuoja nuomonė, kad dėl to,
jog Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žmonės tikėjo pagoniškais
stabais, jie nieko nežinojo apie pasaulį ir vaikščiodavo basi ir nešini
kuokomis. Vėliau galvojome, kad
Lietuva - tai atsilikęs žemės ūkio
kraštas. Tačiau toks mąstymas atėjo iš XIX a. Rusijos imperijos.
Iš tiesų LDK turėjo labai pažangią ekonomiką. Tuo metu lietuviškas pinigas turėjo didesnę vertę net

ssŽEMAITĖ. Gyvenimo išvargintos rašytojos žvilgsnis, suspaustos, šiek tiek asimetriškos lūpos,
vargana kaimietiška apranga ir skarelė vaizdavo sunkų rašytojos gyvenimą. Šis banknotas laikomas vienu geriausiai pavykusių.

negu lenkų.
Aleksandro Jogailaičio valdymo
laikais 1492-1506 m. atsirado denarai, pusgrašiai ir grašiai. Tuo metu pradėjo plisti galimybė derėtis.
Vėliau, Lietuvai susijungus su
Lenkija, atsiranda Abiejų Tautų
Respublika, kurioje atsirado vietinė
valiuta, vėliau Lietuvoje naudotas
rusiškas rublis.

Pirmieji lito žingsniai
Litas kaip piniginis vienetas
Lietuvoje buvo įvestas 1922 m. Jo
vertė lyginant su doleriu buvo 10:1.
Po karo Lietuvoje buvo suniokoti ne tik miestai, bet ir ekonomika. Pasiteiravus, su kokiais sunkumais buvo susidurta, įvedant naują
valiutą, A. Baublys sakė, kad tuo
metu Lietuvoje nebuvo pakankamai daug aukso. „Valstybei teko paplušėti, kad surinktų tiek aukso,
kad užtikrintų įvedamos valiutos
stabilumą, taip pat ir žmonių gerovę.“
Iš pradžių litai buvo išleisti banknotų pavidalu, tačiau vėliau pradėta kaldinti monetas. Vis dėlto,
anot A. Baublio, tuo metu žmonės
buvo pratę būtent prie banknotų,
todėl monetos psichologiškai buvo
sunkiai priimtina piniginė išraiška.
„Dar pamenu, kai atsirado litų monetos, buvo taip nepatogu. Taip
kaip dabar euro monetos. Vienas,

du eurai... Man be akinių nė nesimato“, - dalinosi potyriais profesorius.
Pirmieji litai nebuvo taip stipriai
apsaugoti, kaip antrieji. Tačiau senuosiuose buvo sudėtingesni vandens ženklai.

Pinigai reprezentuoja
valstybę
Abi litų partijos labiausiai skiriasi išvaizda, siužetais. Lituose, kurie
buvo leidžiami 1922-1941 m., atsispindi tendencija vaizduoti romantizuotą praeitį bei iš Rusijos paveldėtą norą parodyti valstybės vadovo
kultą. Juk čia vaizduojami kunigaikščiai, Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.
Naujuosiuose lituose akivaizdžiai matoma vertybių kaita, pragmatizmas, norima parodyti plati
valstybės paletė. „Žemaitė, V. Kudirka, Vydūnas tarsi parodo savastį,
kultūrinę įvairovę. Plati asmenybių
nuo bajorijos iki protestantiškosios
kultūros paletė rodo jų pripažinimą.
Prie romantizmo, kaip pasididžiavimą laimėjimais, istorija, galėtume
priskirti Darių ir Girėną“, - dalinosi
mintimis A. Baublys.
1991 m., laikinai įvedus talonus,
kuriuose vaizduojami gamtos vaizdai ir objektai, daug kas bandė ieškoti sąsajų ir simbolių. Kodėl meška? Ar norima pavaizduoti Rusiją?

Tačiau A. Baublys samprotavo, kad
viskas tuo metu buvo gerai apgalvota: turbūt nenorėta vaizduoti politinio konteksto, kad vėliau netektų devalvuoti vertybinės sistemos.
Kuriuo metu lietuviai geriau gyveno, profesorius sakė, kad vieno
atsakymo nėra. Juk mūsų valstybėje, vyraujant rusiškai valiutai, per
mėnesį dirbantieji gaudavo vos kelis šimtus rublių. Tačiau duonos kepalas tuo metu kainavo vos kelias
kapeikas. O tuomet, kai Lietuvoje
cirkuliavo talonai, jų žmonės gaudavo šimtais tūkstančių, bet rūkaliams, norintiems įsigyti cigarečių
pakelį, tekdavo „pakloti“ net 500
talonų.

Banknotų kūrimas:
viskas apgalvota
Banknotų kūrimas prasidėjo
nuo to, kai bankas kartu su konsultantais nutarė, kas bus vaizduojama
vienoje ar kitoje banknoto pusėje,
kokios bus spalvos, šriftai ir jų išdėstymas. Apsaugos priemonės,
tokios, kaip vandens ženklai, apsauginiai siūleliai, grafiniai ir giljošo ornamentai, buvo kuriamos gamintojų.
Buvo nuspręsta, kad banknoto
averso dešinėje turi puikuotis iškilios asmenybės portretas, o reverse
- siužetinė kompozicija,
10
susijusi su asmenybe.

ssInstaliacija. Klaipėdos
kultūrų komunikacijų centro
(KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) iki liepos
31 d. veiks meno rezidentūros
projekto „Kelionių agentūra
2015“ dalyvės Sylvie Pichrist
(Belgija) meninė instaliacija ir
eksperimentinis performansas
„Visatos laikas vietoje laikrodžio“.
Visą birželio mėnesį Klaipėdoje
rezidavusi menininkė rengė
performansus uostamiestyje bei
Nidoje.
ssParoda.

Prano Domšaičio galerijoje atidaryta
dailininkės
Sofijos Kanaverskytės
pa-roda „Lietuvos valdovai“. Parodoje ji pristatė dar 2007 m. pradėtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų atvaizdų seriją. Naudodama aplikavimo ir kitas tekstilės
technikas, dailininkė sukūrė trylika dekoratyvių vėliavos-vimpelo
formos kompozicijų.

ssEdukacija. Liepos 11 d.
13 val. KKKC Parodų rūmuose
vyks šeimų savaitgalis „Gamta
rėmuose: floristikos paveikslai“.
Pirmąją edukacijos dalį sudarys
pasivaikščiojimas po gamtą, augalų ir kitų gamtinių medžiagų
rinkimas. Antroji užsiėmimo
dalis skirta floristikos paveikslo
kūrybai - surinktos gamtinės
medžiagos komponavimui ant
kartono kartu su piešiniu ir tapyba. Būtina registracija tel. (8 46)
313691, 8 602 21167, el. paštu
gabija@kkkc.lt.

kultūros uostas

Lietuvos banko Pinigų muziejaus rinkinių nuotr.
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In memoriam

Banknotų viršus ir
apačia turi būti įrėminti stilizuotomis juostomis.
Iš pradžių 1 lito banknotą sukurti ėmėsi Raimondas Miknevičius.
Čia jis norėjo pavaizduoti valstietį,
dėvintį šiaudinę skrybėlę. Tai turė-

9

jo būti išties linksmas vaizdelis, kadangi apatinėje banknoto dalyje turėjo būti išraiškingai susipynę apynio lapai ir spurgai.
Tačiau, atsiradus monetoms,
banknoto kūryba buvo atidėta kuriam laikui. Vėliau šio darbo ėmėsi

ssKOLEKCININKAI. Anot profesoriaus Arūno Baublio, jau šiandien daug kas kolekcionuoja litus.
Kolekcininkams jis siūlo dar palaikyti savo sukauptus pinigus, nes jų vertė tik kils. Nuotraukoje
1929 m. laidos 5 litų banknotas, kuriame - Vytauto Didžiojo portretas.

ssTALONAI. 1991-1993 m. Lietuvoje buvo atsiskaitoma talonais. Arūnas Baublys juokavo, kad juos turbūt sukūrė gamtos
mylėtojų būrelis.

ss1938 m. laidos 10 litų banknotas, kuriame pavaizduotas Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

ss1000. Arūno Baublio manymu, 1000 Lt banknotas taip ir nepasiekė lietuvių kišenių dėl to, kad tiesiog nebuvo didelio šios
kupiūros poreikio. „Tai - riebus pliusas mūsų valstybei. Jei būtų
išleidusi šį banknotą į apyvartą, galbūt būtų nuvertėjęs pinigas“,
- kalbėjo A. Baublys.

2015 m. liepos 7 d., antradienis

kultūros uostas

grafikas Giedrius Jonaitis, realizavęs ir 2, 10, 500 litų banknotų
visų laidų grafinius projektus bei
didesnę 20 ir 50 litų laidų dalį. Anot
autoriaus, iškilias Lietuvos asmenybes, vėliau pavaizduotas ant banknotų, rinko bankininkai: „Buvo
sudaryta komisija ir nuo mūsų niekas nepriklausė.“
Taigi 1 lito banknote pavaizduoti grafikui buvo pasiūlytas Žemaitės
portretas. Kaimo moterėlė, apsigobusi balta skarele - šiandien visiems
lietuviams puikiai pažįstamas portretas.
G. Jonaitis Žemaitės portretą
piešė, naudodamasis gerai žinomu
XX a. pradžios fotografija, paryškindamas išblukusias detales, veido
reljefą. Gyvenimo išvargintos rašytojos žvilgsnis, suspaustos, šiek
tiek asimetriškos lūpos, vargana
kaimietiška apranga ir skarelė vaizdavo sunkų rašytojos gyvenimą. Pinigų spaustuvės graveris meistriškai išgraviravo piešinį, puikiai perteikė ornamentuotos skarelės mezginius, veido raukšlelių niuansus.
Šis banknotas laikomas vienu geriausiai pavykusių.
Kodėl pasirinkta portretą vaizduoti banknoto kampe? Esą būtų
buvę tiesiog nejauku pinigą lenkti
tiesiai per žmogaus veidą.
Paklaustas, iš ko dailininkai mokėsi kurti banknotų vizualumą, G.
Jonaitis prisiminė, kad jie nagrinėjo
įvairių pinigų pavyzdžius, taip pat
pasitelkė fantaziją. Juk visi dailininkai, kūrę litus, - tikri profesionalai.

Lietuvos banko fotoarchyvų nuotr.

m litui
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ssŠVIETĖJIŠKA. Ant 1993 m. išleisto 2 litų banknoto - švietėjiška veikla užsiėmusio lietuvių rašytojo Motiejaus Valančiaus portretas.

ssLIETUVYBĖ. 5 litų banknote vaizduojamas lietuvių kalbos mokslininkas Jonas Jablonskis.

ssSKRYDIS. 1991 m. į rinką išleistame 10 litų banknote vaizduojami Steponas Darius ir Stasys Girėnas, kurie skrido per Atlantą
ir tragiškai žuvo ant Lietuvos slenksčio.

Kaimynai, pasirinkę
racionaliausią kelią
Žinoma, lyginti litą su latviškuoju latu ar estiška krona yra labai sudėtinga. Vis dėlto A. Baublys samprotavo, kad pernelyg stipri valiuta
dar nereiškia, kad valstybės lygmuo
yra labai aukštas.
Anksčiau, kai kaimyninėje Latvijoje buvo atsiskaitinėjama latu,
profesoriui kainos atrodydavo gana
kraupiai. „Pamenu, pasiėmiau svečią iš JAV Latvijos oro uoste. Jis pasiūlė išgerti kavos. O aš jam ir sakau: „Nejaugi nori mokėti už puodelį kavos du dolerius?“ Tai jis net
nustėro... Latviams toks valiutos
kursas turbūt labiau leido išvykti į
išorę“, - dalinosi mintimis.
A. Baublio manymu, estai pasirinko racionaliausią kelią. Kronos
esą jie iki aukštumų neiškėlė ir vieni iš pirmųjų savo šalyje įvedė eurą.
Profesorius mano, kad estai už lietuvius yra pažengę žymiai toliau ir
kažin ar mes kada nors juos pasivysim.
Pasiteiravus A. Baublio, ar jau
pavyko priprasti prie naujosios valiutos, profesorius sakė, kad jau įvedus eurą jis lengviau atsikvėpė. Juk
tiems, kas dažnai keliauja po Europą, pagaliau nebereikės kaitalioti
valiutų.
Šiuo metu galima jausti suintensyvėjusį užsieniečių žvalgymąsi į
Lietuvą. „Juk atkrenta keitimo varžos, kurios dėl didelių sumų susidaro visai nemažos.“
„Tiems, kas gaili lito, aš dar galiu pridurti, kad mes jį praradome
tada, kai savo valiutos piniginę vertę susiejome su euro. Tuomet praktiškai mes jau nebeturėjome lito“,
- sakė A. Baublys.

ssPOETAS. Ant 20 litų banknoto - kunigo, teologijos profesoriaus, poeto Maironio atvaizdas.

ssTAUTIŠKUMAS. Gydytojo, pirmojo lietuviško laikraščio redaktoriaus, Jono Basanavičiaus pirmininkavusio Lietuvos Tarybai,

nuopelnai tautai buvo išreikšti ypač kilnios povyzos portretu ant 50 litų banknoto.

ssKNYGA. Pirmosios Lietuvos istorijos lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto vaizdavimas ant 100 litų banknoto nekėlė abejonių.

ssHIMNAS. Vieną iš žymiausių lietuvių tautinio atgimimo veikėjų, rašytoją, visuomenės veikėją, „Varpo“ redaktorių ir ideologą,

tautinio himno kūrėją Vincą Kudirką nuspręsta pavaizduoti ant stambiausio 500 litų banknoto.
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iepos 4–6 d. Klaipėdos piliavietėje vyko
jau XVIII tarptautinis
teatrų festivalis „Šermukšnis“.
Kultūros centro Žvejų rūmų ir
Pilies teatro kas dvejus metus
rengiamoje teatralų šventėje
žiūrovai turėjo galimybę panirti į vaizdų, garsų ir judesio
jūrą po atviru dangumi.

kultūros uostas

2015 m. liepos 7 d., antradienis

ssKIŠKUČIAI. Apie spektaklį „Kiškučio pa...pa...pa...“ Benas Šarka sakė, kad čia pasakojama, „kaip
zuikiai puikiai Klaipėdoje nori atstatyti okupantų pilį, kad galėtų neaišku prieš ką pasipuikuoti,
o kiškiai piškiai sugriaus tą pilį.“
Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Evelina ŽELVYTĖ praktika@ve.lt

Svečiai džiugino
žanrų įvairove
Festivalyje žiūrovai galėjo išvysti įvairių teatrų iš Prancūzijos, Moldovos, Rusijos ir Lenkijos pasirodymus.
Svečiai iš Prancūzijos „Troupe Du Theatre 2000“ vaidino garsią K. Higinso dramą „Haroldas
ir Modė“. Nors šis jautrus jaunuolio ir 80-metės romanas buvo
vaidinamas prancūzų kalba, tai
nesutrukdė jos nemokantiems
žiūrovams suprasti svarbiausios
– meilės – kalbos, skirtingų kartų koegzistencijos problemų bei
žmogaus būties, jo gyvenimo
prasmės tiesų.
Moldovos valstybinis jaunimo
dramos teatras „Iš rožių gatvės“
pasakojo apie Editos Piaf likimą
pagal I. Grinšpunos pjesę „Padam, Padam...“ Pagrindinė spektaklio aktorė O. Sofrikova atliko
tragišką vaidmenį: ji aistringai,
karštai, su skausmu tarė tekstą
– dainininkės, kuriai lenkiasi visas pasaulis, išpažintį. Greta jos
scenoje sukiojosi nebylus choras
– tipažai, atsitiktinai atsiradę E.
Piaf gyvenime.
Svečiai iš Rusijos – Dagestano valstybinis lėlių teatras – nepamiršo ir mažųjų žiūrovų. Muzikiniame vaidinime „Persiko
kauliuko paslaptis“ pasakojo, kaip
Emyrui, kurio sode dėl jo piktadarybių neaugo persikai, pavyko
tapti geru žmogumi.
Ne mažiau stebuklingas buvo
ir Sankt Peterburgo teatro „Klajojančios pono Pežo lėlės“ gatvės
paradas-spektaklis „Dekadansas“. Jo metu atgimė vaiduokliai
iš renesansinės „La Belle
Epoque“, o žiūrovai tapo baltų
popierinių smuikų orkestro dalyviais.

Jūs visiškai teisus“ pristatė ir
festivalio žiūrovams.
Laisvi ir kartais visai nesusiję poeto biografiniai eskizai nukėlė į 7-ąjį dešimtmetį: scenoje
padvelkė to laikotarpio valgyklų
kvapu, ataidėjo gatvių šurmulys,
skambėjo dainų ištraukos. P. Širvio eilės leido prisiliesti prie poeto jausmų, prisiminti iš naujo
žmogų, kurio gyvenimas buvo
visiems atviras, bet nepažintas.
Režisieriaus A. Vizgirdos
darbas dar kartą priminė apie
svarbiausią gyvenimo karą – karą su pačiu savimi.

Valstybės dienai skirti
teatro renginiai

Teatrai ant grindinio:
netikėtumai ir kultūrinės sąveikos
Lenkų teatras AKT – jau puikiai pažįstamas „Šermukšnio“
žiūrovams. Šį kartą aktoriai leidosi į vaizduotės ir pasąmonės
pasaulį, kūrė fantastinius vizualinius paveikslus. Spektaklis „In
Blue“ – tai klasikinės pantomimos, šokio, akrobatikos ant statramsčių ir kitų gimnastinių triukų miksas, pasakojantis apie pasakiškų personažų likimus.

Šeimininkai: nuo
klasikos iki moderno
„Šermukšnyje“ pasitaikė puiki proga išvysti ir dar nematytus
Lietuvos teatrų pasirodymus.
„Gliukų teatro“ vaidinime-performanse „Kiškučio pa...
pa...pa...“ mįslingai kalbėta apie
išvogtą senąjį grindinį ir mirusį
gatvės teatrą. Prieš festivalį re-

žisierius Benas Šarka sakė, kad
spektaklyje pasakojama, „kaip
zuikiai puikiai Klaipėdoje nori atstatyti okupantų pilį, kad galėtų
neaišku prieš ką pasipuikuoti, o
kiškiai piškiai sugriaus tą pilį“.
Po vaidinimo žiūrovams liko dar
daug neatsakytų klausimų, tad
akivaizdu, jog teatro trupė tiesiog
trupino kultūros lemputes tam,
kad būtų tamsiau.
Daug tradiciškesnis buvo teatras „Mens Publica“, žiūrovams
pateikęs Y. Rezos tragikomediją
„Atsitiktinis žmogus“. Netikėta
rašytojo ir jo kūrybos gerbėjos
pažintis traukinio kupė bylojo
apie kelionę į tikėjimo išsipildymą, o dviejų skirtingai kalbančių
žmonių susikalbėjimas bei įtraukiantys vidiniai monologai neleido žiūrovui nė akimirką atitraukti dėmesio.

Rengėjai paminėjo
jubiliejų

ssKALBA. Svečiai iš Prancūzijos „Troupe Du Theatre 2000“
vaidino garsią K. Higinso dramą „Haroldas ir Modė“. Kalbos nemoantiems žiūrovams spektaklį suprasti buvo nesudėtinga. Juk
meilės kalba - visiems pažįstama.

Festivalio sumanytojas bei
vienas pagrindinių visų iki šiol
vykusių „Šermukšnio“ dalyvių –
Klaipėdos Pilies teatras – paminėjo 30 metų kūrybinės veiklos
jubiliejų. Šventinio sezono naujieną – spektaklį „Drauge Širvy,

Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienos vakarą teatro
šventės dalyviai ir toliau mėgavosi aktorių pasirodymais ir gyva muzika.
Šventės proga vyko teatralizuotas archeologinio baltų genčių kostiumo pristatymas. Jo metu unikalūs baltiški rūbai pristatyti su judesiu, tekstu ir šiuolaikine muzika, pasakota vyro ir
moters, kuršių genties, skirtingų
žmogaus amžiaus tarpsnių istorija. Kaip sakė teatralizuoto renginio režisierė A. Šeiko, norėta
pažvelgti į genčių istoriją iš dabartinio žmogaus perspektyvos
– sujungti istoriją ir dabartį į viena.
Šokio ir muzikos misterija
„Išėjusio laiko ženklai“ pasakojo
apie tuos, kurie išėjo, bet nori
sugrįžti. Klaipėdos muzikinio teatro solistai, choras „Cantare“ ir
jungtinės Klaipėdos šokėjų pajėgos atkūrė vieno paveikslo istoriją – moters ir vyro paskutinį
pokalbį, suteikė jiems galimybę
ištaisyti praeities klaidas ir priminė apie sielos ir kūno vienybę.
Na, o šventinio vakaro galutinis akordas nuskambėjo teatralizuotame koncerte „Pasaulis,
kuriame galiu būti“, prasidėjusiame tradiciškai kartu su viso
pasaulio lietuviais giedamu Lietuvos himnu.
Trijų dienų teatro šventė žiūrovams dovanojo daug nepamirštamų akimirkų, priminė amžinąsias gyvenimo tiesas bei padėjo
peržengti pilkos kasdienybės ribas. Kitą derlių „Šermukšnis“
nokins jau 2017 metais.

Tarptautinį teatrų festivalį„Šermukšnis“ pradėjo menininkų
grupės„Žuvies akis“ projektas – spektaklis-ekskursija„Keliaujančios bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“. Žiūrovai, įveikę
maršrutą Piliavietė–Teatro aikštė–Turgaus gatvė–Tiltų gatvė–
Senasis turgus, praplėtė savąsias miesto suvokimo ribas.
Evelina ŽELVYTĖ praktika@ve.lt

Ekskursijos sumanytoja
choreografė ir režisierė Agnija
Šeiko teigė, kad šiuo renginiu
siekta parodyti, jog Klaipėda išskirtinė ne tik jūra, bet ir kūrybingumu. Norėta sujungti istoriją su menu ir technologijomis
ir parodyti uostamiestį klaipėdiečiams ir miesto svečiams kitu kampu.
Pasak A. Šeiko, apie tokį
renginį ji galvojo jau seniai, o
prieš dvejus metus Šiaurės ir
Baltijos šalių scenos menų tin-

klo suvažiavimo metu organizavo
šokio ekskursiją po Klaipėdą. Būtent tada kilo mintis šią veiklą
išplėsti. Ekskursijos koncepciją
susiaurino archeologė Raimonda
Nabažaitė, pasiūliusi keliauti būtent po senosios Klaipėdos bažnyčių vietas.
Renginio dalyviai, vadovaujant A. Šeiko, nužygiavo į septynias senamiesčio vietas, kur kadaise stovėjo bažnyčios ir kiti
svarbūs objektai: „Juodojo erelio“ vaistinė, Pajūrio namas,
miesto tualetas, kunigo namas,
mokykla, turgaus stoginė. Stab-

telėję prie jų, žiūrovai prisėsdavo
ant medinių suolelių, simbolizuojančių medines bažnyčių dalis, ir
stebėdavo šokio kompozicijas.
Visos kelionės metu per ausines buvo girdimi istoriniai, meniniai tekstai, muzikos ir garso
kompozicijos: vokiškas dainas
keitė lietuvių liaudies akcentai.
Senojo miesto dvasią dar labiau
pajusti padėjo į peizažą įsiterpiančios šiuolaikinio šokio interpretacijos.
Ekskursijos pabaigoje istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Silva Pocytė pasidžiaugė, kad
renginio metu visi turėjo galimybę pažvelgti į miestą kitomis akimis. „Šiandien buvome ne istorikai ir archeologai, o tiesiog žiūrovai: keliavome, o ne ieškojome
klaidų“, – teigė ji.

Organizatorių archyvo nuotr.

Senamiesčio gatvėmis – šimtmečiais atgal

ssKITAS KAMPAS. Spektakliu-ekskursija „Keliaujančios
bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“ norėta sujungti istoriją su
menu ir technologijomis ir parodyti uostamiestį klaipėdiečiams
ir miesto svečiams kitu kampu.
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Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (397)
Valentino GREIČIŪNO archyvo nuotr.

„Vakarų ekspresas” tęsia
pasakojimų ciklą apie senuosius Klaipėdos namus ir
juose gyvenusius, dirbusius
ar besimokiusius žmones.
Šiandien toliau vaikščiosime
po geležinkelio stoties rajoną
ir toliau žvalgysimės S. Nėries
gatvės 14-ajame name.
Gražina
JUODYTĖ

grazina@ve.lt

Pasidairysime kitoje šio namo
pusėje, kur gyveno daug geležinkelininkų šeimų. Čia gūžtas susisuko garvežių depo remonto
cecho viršininko Vlado Bielskio,
šio depo cecho meistro Antano
Jonkaus, kitos šeimos. O 2-ajame
aukšte buvo apgyvendinta nuo
Akmenės atsikrausčiusi ir garvežio mašinisto Povilo Greičiūno
šeima.

Dar viena pokario drama
Nors Akmenės rajono Biliūniškių kaime Kazimieras Misiulis
teturėjo 17 ha žemės ir buožėms
tarsi nepriskirtinas, tačiau 1945
m. stribai jį nušovė.
„Žinojau ir kas jį nušovė, ir
kokiomis aplinkybėmis, bet, atėjus metui, kai galėjau bandyti suvesti sąskaitas su dviem buvusiais stribais, jokių žygių nesiėmiau. Tegul tai būna jų sąžinės
reikalas. Tai yra kur kas baisiau

teatras - ypatingomis progomis.
Užtat beveik visoje Klaipėdoje,
neišskiriant ir S. Nėries 14-ojo
namo, siautėjo „teatro manijos
epidemija”, kai vaikai spektaklius patys ir „statydavo”, ir žiūrėdavo.
Tas namas tokiems „teatrams” labai tiko - didelių butų
durys juk būdavo suveriamos tarsi teatro scenos uždanga. Žinoma, visi „spektakliai” vykdavo,
kol tėvai darbuose ar į kokius balius išsirengę.
Teatro manijos apsėstas buvo
ir Valentinas. Tik štai, ką vaidindavo, jau ir nebepamena, nes vis
dėlto galvą „praskėlęs” labiau buvo ne teatras, o sportas. Į įvairias
sporto rūšis, o ypač krepšinį, įsikinkęs nuo vaikystės, jam ištikimas tebėra ir šiandien.

Du - viename

ssBURIUOTOJAS. Na, kuris klaipėdietis galėjo būti abejingas gyvenimui po burėmis? Šioje
nuotraukoje pirmame plane - Bronislovas Vilčinskas iš to paties namo, jachtos paskuigalyje Valentinas Greičiūnas.

P. Greičiūnas, turėjęs darbo patirties Kaune, ir atsiliepė. Ir buvo
išsiųstas dirbti į Klaipėdą.
Greičiūnai buvo apgyvendinti
S. Nėries g. 14-ojo namo (tuomet
buvo kita numeracija, kuri keliskart keitėsi) antrajame aukšte ir
pradėjo savo gyvenimą mieste.
Valentinui artėjo metas lankyti
mokyklą. Tai kaip čia atrodys: tėvai Greičiūnai, o sūnus - Misiulis.

ir jas penėti nebuvo taip paranku,
nes ėdalo joms kelis kartus per
savaitę, įsimetęs bidonus į vežimaitį, dardėdavau į Pieno kombinatą (tuomet jis buvo dabartinės
Maksimo Gorkio mokyklos vietoje) pirkti pasukų. O į alaus bravorą prie senojo turgaus tuo pačiu vežimaičiu ir talpyklomis per
visus gatvių brukus tarškėdavau
salyklo atliekų.

mėsas rūkydavo, kiti - sūdydavo.
Ir jausdavosi laimingi: per žiemą
kaip meškoms urvuose letenos
čiulpti nereikės. Kas augindavo
daugiau paršelių, su rūkytomis ar
sūdytomis mėsomis ir į turgų patraukdavo. Vis vieną kitą rublį
prisidurdavo prie menkų valdiškų
darbų algelių.
Ir dar vienas pareigas šeimoje turėjo V. Greičiūnas - už korteles nupirkti duonos. S. Daukanto ir S. Nėries gatvių sankirtoje
buvo tik geležinkelininkams skirta maisto prekių parduotuvė. Bet,
kaip ir kitose miesto parduotuvėse, čia nutįsdavo ilgiausios eilės,
kai atveždavo duonos. Tai paauglys Valentinas kartu su kitais
namo berniukais stengdavosi sulaukti atvažiuojančios mašinos su
duona. Ir kai atveždavo, puldavo
padėti ją iškrauti. O tuomet įgydavo pirmumo teisę kepaliuką ar
du, priklausomai kiek kortelių turėdavo, jos nupirkti.

Pradėjo sportuoti
Pokarinės Klaipėdos vaikai
pramogų daug neturėdavo. Bilietai į kinus ir teatrą kainuodavo,
ir tėvai toms vaikų pramogoms
per daug nesišvaistydavo. Kinas,

Žaisdamas krepšinį, Valentinas atrado ir savo antrąją pusę medicinos sesutę Ireną, kuri budėdavo varžybose. Jų draugystės
pradžią regėję klaipėdiečiai ir
šiandien pabrėžia, kokia tai buvusi graži pora. Ir dabar to nenuneigsi.
Kaip ir daugelyje šeimų, Irenai su Valentinu yra tekę laižyti
ir druskos, ir pipirų. Padraugavę
kelerius metus, jie susituokė. Ir
Valentinas į jau pertvarkyto S.
Nėries namo du kambarius 1962
metais parvedė marčią.
Paklausta, kaip ją pasitiko vyresnieji Greičiūnai, pirmiausiai
- anyta, Irena žaismingai tesumojavo rankomis ir taip pat žaismingai tarstelėjo: „Nieko nesakysiu, nieko nesakysiu. Ji laikė ir
samtį, ir piniginę. Bet anyta buvo
retos „prabos” šeimininkė. Visai
neseniai buvusi kaimynė iš kito
namo galo dar prisiminė, koks
skanėstas buvę jos raugti agurkai. Ir mėsos patiekalai buvo jos
stichija.“
Matyt, buvo tikrai sudėtinga
„susistyguoti”. Kaip toje reklamoje - „Du - viename”. Dvi šeimas teskyrė plonutės širmos audeklas. Bet būtent šiame name
sukrykštavo jaunųjų Greičiūnų
pirmagimė Jolanta. Sūnaus Žilvino sutuoktiniai susilaukė jau tuomet, kai nuo tėvelių atskirai gūžtą susisuko.
Bus daugiau

ssŠEIMA. 1957 metais Valentinas Greičiūnas su krepšinio komanda buvo išvažiavęs į svečią šalį

- Čekoslovakiją. Mamai ir tėčiui tuomet parvežė dovanų - suvenyrinę „plečkelę”.

nei teismų nuosprendžiai - galvojau sau”, - šiandien sako Valentinas Greičiūnas.
Kaip nušautojo K. Misiulio
sūnus Valentinas tapo Greičiūnu?
Istorija gyvenimiška. Likusiai
našle su sūneliu Valentino mamai
tvarkytis su visa žeme (ji dar nebuvo atimta) buvo sudėtinga. Pagalbon stojo Povilas Greičiūnas.
Kai stojo, tai netrukus ir susiporavo. Ir Misiulienė tapo Greičiūniene. Kai buvo paskelbta geležinkelininkų mobilizacija, mat
pokariniam LTSR geležinkeliui
dėl įvairių priežasčių - pasitraukė
į Vakarus, išėjo į miškus ar stribus ir pan. - stigo pačių įvairiausių geležinkelio specialistų,

Sutvarkė popierius, ir į Vytauto
Didžiojo gimnaziją (pavadinimas
dar nebuvo spėtas pakeisti) 1946ųjų rugsėjį įžengė nebe Valentinas Misiulis, o Greičiūnas.

Vaikai - darbininkai
V. Greičiūno vaikystė beveik
niekuo nesiskyrė nuo kaimynų
vaikų. Mokykla, o po pamokų turėjo atlikti pareigas.
„Kieme buvo ūkinių pastatų,
kuriuose ir mes, ir kaimynai auginome kiaules, kai kas turėjo ir
karves. Pastarąsias laikyti buvo
visai patogu, nes vos už keliasdešimties metrų, Butkų Juzės gatvelės gale, jau buvo daržai, o už
jų plytėjo pievos. Kiaules auginti

Tiek prie Pieno kombinato,
tiek prie alaus bravoro panašiu
„transportu” suvažiuodavo kone
visa tuometinė Klaipėda, nes dauguma pokarinių klaipėdiečių gyveno ūkiškai. Eilėse dažniausiai
stovėdavo vaikai, paaugliai, nes
suaugusieji turėdavo rimtesnių
darbų. Čia, belaukdami „davinio”,
bendraudavome kur kas aktyviau
ir produktyviau, nei šiandieninė
jaunuomenė feisbuke”, - pašmaikštavo V. Greičiūnas.
O maždaug gruodžio viduryje
- kiaulių skerstuvės. Didžiulė
šventė ir vaikams, ir suaugusiems. Visų kiaulių auginimo ir
penėjimo vargų apvainikavimas
- vėdarai. Statinėse kieme kai kas

ssPAMOKOS. Pamokas Valentinas ruošdavo virtuvėje, kuri
buvo padabinta mamos Domicėlės siuvinėtais „paveikslais”. Viename jų darbščiomis jos rankomis išsiuvinėta „Duona kasdieninė
mūsų maistas”. Berniukas turėjo ir ištikimą draugą Reksą, kuris
būtinai įsitaisydavo šalia savo šeimininko ant stalo ir kantriai
laukdavo, kada išmuš jo laiminga valanda padūkti.

14 "Vakarų ekspresas"

SKELBIMAI. REKLAMA

2015 m. liepos 7 d., antradienis

Prekyba malkomis įvairiais kiekiais. Pristatome. Uosio, beržo, juodalksnio mediena ir
lentų galiukai. Tel. 8 690 84 138.
172750

Vasaros kainomis įmonė parduoda
pjuvenų, durpių briketus, akmens anglį.
Pristatome. Tel. 8 699 99 937.
175487

Statybinės medžiagos

Nebrangiai suremontuotą 2 kambarių
butą 9/1 a. I.Simonaitytės g. (prie
“Smiltelės”g.); sodą su mūriniu namuku
Dituvoje. Tel. 8 675 43 634.
174589
172261

Tvarkingą vienkiemį su patogumais Šilutės
r. (yra žemės) arba keičia į 2 k. arba 1,5 k.
butą Klaipėdoje. Tel. 8 611 74 893.
Baldai

MB ”Kokybmedis”: parduodame, pjauname vieno ir dviejų pjūvių medieną,
impregnuojame, pristatome savo transportu. Tel. +370 678 77 841 arba +370
678 77 962.

Gyd. A. Grigaliūnas. Išblaivinimas, abstinencijos gydymas (0-24), medikamentinis alkoholizmo kodavimas. Tel. 8 699 34
700, www.arlaida.lt.
174868

Gyd.urologas - seksologas, med. mokslų
daktaras konsultuoja inkstų, šlapimo
takų, seksualinių sutrikimų klausimais,
echoskopijos. Taikos pr. 32. Tel. 8 657
89 603.
167347

PE RK A
Įvairios prekės

174775

Parduodu rąstų imitacijos, terasines,
pakalimo ir kt. apdailos lenteles, statybinę
medieną, impregnuojame, pristatome.
Tel. 8 686 76 861.
174890

Pigi bituminė danga po 1,5 € / kv. m. Tel. 8
685 78 081 - sandėlys. www.balticroof.lt

Aukščiausiomis kainomis perku GINTARĄ,
gintarinius gaminius, žaliavą (1000-5000
€ už senus karolius). Tel. 8 606 42 308.
173144

Perkame įvairų popierių ir kartoną,
polietileno plėvelę. Malūnininkų g. 13,
tel. 8 659 44 075.
Nekilnojamas turtas

PAR D UODA
171477

Nekilnojamas turtas

2 a. mūrinį namą Kartenoje, Kretingos raj.,
netoli Minijos (yra 17 a žemės, garažas,
šiltnamis, ūkinis pastatas). Tel. 8 698 30
312.
2 kambarių butą Šilutėje (plytinis, 4/4 a.,
52 kv. m, 2 balkonai, didelė virtuvė). Tel.
8 672 29 686 savininkas.

Brangiai mišką. Tarpininkaujame
perkant, parduodant. Atliekame
miško ruošos darbus, jaunuolynų
ugdymą. Greitas, sklandus atsiskaitymas. Tel. 8 612 53 375, 8 655
21 778.

Prestižiniame namų kvartale parduodamas dviejų aukštų namas (yra galimybė
gyventi dviem šeimom, gyvenamas
plotas 217 kv. m, vieta: Mažasis Kaimelis
/ Dragūnai, kaina: 170000 €). Tel. 8 672
37 155.

174722

Požeminę garažo vietą automobiliui
statyti arba išsinuomos. Perka garažą
miesto centre. Tel. 8 616 78 855.

172781

175133

2 kambarių butą Gargžduose, Klaipėdos g.
(4 a., 46 kv. m, su baldais, yra balkonas).
Butas tvarkingas, nekampinis, šiltas. Tel.
8 657 94 426.
174949
174306

Metalai
Įvairios prekės

Akcijos! Kuro sandėlys parduoda aukštos
kokybės akmens anglį, baltarusiškus
durpių briketus. Tel. 8 657 95 758.
Beržo ir kt. lapuočių malkas rąstais
po 3 m supjautas kaladėm ir sukapotas. Atvežu. Tel. 8 683 21 435.

M E DI CINA
Ginekologijos ambulatorija. Dirba gydytojai: E.Žukienė, V.Urbanavičiūtė,
T.Dėdinienė, A. Milkintaitė. Vyturio g.
2-4, tel. 326 663, 324 111, 8 655 05 088,
www.moteruklinika.lt

Aukščiausiomis kainomis superka
visą metalo laužą. Gali pasiimti. El.
svarstyklės. Dubysos g.31. Tel. 486 287,
8 659 77 946.
175213

174708

171521

Atpigo! Pigesnė šiluma! Akmens anglis, akmens granulės, durpių briketai.
Vežame. Kuro sandėlys. Tel. 8 657 58 464.
173321

3 kambarių 61 kv. m butą Kretingoje,
Pasieniečių g. (šildymas nuo kaimynų
nepriklauso, 2 pagalbiniai pastatai, 3 a
žemės, 42 000 €). Tel. 8 650 46 941.
174553

7,7 a sodo sklypą su 2 aukštų mūriniu
vasarnamiu SB “Pušelė”, Kiseniuose, Šernai
(šildymo nėra, 15 000 €). Tel. 8 656 56 945.
173530

Fermą su namu 8 km nuo Klaipėdos (2
ha žemės), pasodybinius sklypus po 0,5
ha ir 13 ha žemės. Tel. 8 612 08 298, 8
46 478 525.
174576

Gargžduose pusę namo (antras aukštas,
104 kv. m, 4,40 a, visos komunikacijos).
Tel. 8 674 59 171, 8 675 88 207.
173254

MSK “Privati girininkija”: perkame mišką,
žemę, sodybas, rengiame miškotvarkos
projektus, konsultuojame miškų savininkus. Tel. 8 620 87 788.
174666

Ąžuolo, beržo, uosio, mišrias malkas;
atraižas, lapuočių lentų galiukus,
statybinę medieną. Atvežu. Tel. 8 689
12 119.
173185

Beržines malkas po 3 m. Atvežame. Tel.
8 698 72 008.
173939

Beržo, juodalksnio, skaldytas malkas
(turime sausų), galima po 3 m rąsteliais,
pjuvenas, pjuvenų briketus. Tel. 8 671
87 140.
175370

Parduoda lapuočių malkas, statybinę
medieną. Atveža. Pjauna statybinę
medieną. Perka mišką. Tel. 8 677 56 339,
8 671 99 760.
172530

Parduodame MALKAS. Atvežame nemokamai. Tel. 8 612 17 198.
165137

Parduodami aukščiausios rūšies pjuvenų
briketai už žemą kainą tiesiai iš gamyklos.
Tel. 8 687 47 247.
173106

Parduodu beržines ir lapuočių malkas,
pjuvenas, statybinę medieną. Vežame po
10 ir 15 kubų. Tel. 8 686 27 149.
172027

Pigiai skaldytas, rąstais beržo, kietmedžio
ir kt. lapuočių malkas, pjuvenų briketus,
granules. Atveža. Tel. 8 612 60 467.
174959

Pigiausiomis kainomis beržo pjuvenų
briketus, medžio granules, baltarusiškus
durpių briketus. Atveža. Tel. 8 622 29 083.
170557

Aukščiausiomis kainomis visą metalo
laužą. Minijos 169M,13 sand.(Autoaibės
teritorija). Tel. 8 699 91 539, 8 606 12 277.
174912

Aukščiausiomis kainomis visą spalvotąjį ir
juodąjį metalo laužą, nikelį, alavą, titaną.
Pasiimame. Tel. 8 659 44 075, Tilžės g. 52
(buvusi 4 ATĮ).
175152

(Nukelta į 15 p.)
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Brangiai superkame automobilius
(nevažiuojančius, daužtus, be TA,
dešiniavairius). Išrašome sąskaitas. Tel.
8 607 11 717.
175192

Perdirbimo įmonė brangiai superka senus
automobilius. Sutvarkome dokumentus.
Pasiimame patys. Tel. 8 611 54 443.
174155

PA SL AU GO S
Apželdinimas

Apželdina alpinariumus, gėlynus,
dekoratyvinius baseinus. Tel. 8 620 51
543.
172195

Teatrai

Girulių filialas, Šlaito g. 10A

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397413,
www.klaipedosmuzikinis.lt, “Bilietai.LT”

30 d. 19 val. premjera - šokio spektaklis “Divizija”
(iki 16 d. bilietai 9,50 €, vėliau – 12,50 €).

Renginiai
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

Parko estradoje - vasaros koncertų ciklas. 10
d. 20 val. “Kabaretas”. “Nepaklusniųjų ansamblis”.
17 d. 20 val. “Vasara su Jurga”. Jurga Šeduikytė,
Giedrius Nakas. 22 d. 20 val. “Didvyrių dainos”. Liudas Mikalauskas, Klaipėdos brass kvintetas. 30 d. 20
val. “Daina - širdžių kalba”. Choras “Aukuras”, Aušra
Valentienė (fortepijonas). (2,90 Eur, senjorams - nemokamai, Senjorų metų renginys.)

174343

Gaminame virtuvės baldus, spintas stumdomomis durimis ir kt. Projektavimas,
atvežimas, montavimas nemokamas.
www.baldmera.lt, tel. 8 614 14 310.
M i n k š t ų b a l d ų re s t a u r a v i m a s.
Nestandartinių baldų gamyba. Tel. 8
600 75 483, 8 612 11 591.
175543

Meistras restauruoja minkštus baldus.
Gamina naujus baldus, čiužinius. Krovinių
pervežimas. Tel. 8 659 59 536, 8 689 42
922.
Buitinė technika

175232

VASAROS KONCERTŲ ESTRADA
Liepojos g. 1

08 07 d. 20 val. Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas “Atgal į Klaipėdą” (12 €, senjorams, neįgaliesiems
8 €, “Bilietai.LT”).
FESTIVALIS “MUZIKUOJANTIS KELTAS”
Keltas “Nida”, Šiaurinis ragas, “Bilietų pasaulis”,
inf. tel. 8 670 41252

11 d. 20.30 val. Irūnos ir Mariaus geriausios dainos.
18 d. 20.30 val. “Jausmų jūra” su Evelina Sašenko.
24 d. 20.30 val. legendinės “Hiperbolės” narys I.
Berinas ir grupė “Aš dar dainuosiu”.
25 d. 20.30 val. Radži ir B. Dambrauskaitė “Vėl
kartu!”
26 d. 20.30 val. specialus šventinis “Muzikuojančio
kelto” reisas su Alexander Rybak, Sasha Song ir šokių
trupe “Time to show”.
08 01 d. 20.30 val. gražiausių meilės dainų vakaras
su Inga Valinskiene “Būk šalia!”
08 08 d. 20.30 val. “Naktinės personos”. Naujo albumo pristatymas. Live!
“ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, “Bilietai.LT”

Remontuoju šaldytuvus, skalbykles,
kondicionierius, indaploves ir kt. (ir
užmiestyje). Atvažiuoju. Tel. 8 650 57 998.
173901

Remontuoju šaldytuvus. Garantija. Tel.
8 682 41 878.
172717
170149

Įvairūs

Kasame šulinius, kalame adatas vandeniui. Tel. 8 633 68 942.
174518

Sutvarkome visus namo pridavimo dokumentus. Žemės
ir pastatų kadastriniai matavimai. Projektavimo paslaugos
„Memelhaus” Tel. 8 678 03
031.

UAB „Metalo laužas“ perka juodąjį,
spalvotąjį metalą ir akumuliatorius,
katalizatorius. Demontavimo darbai.
Minijos g.154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444.
175260
175412

Transporto priemonės

Ar ne laik as keisti automobilį?
Aukščiausiomis kainomis perkame įvairius
automobilius. Šilutės pl. 55A. Tel. 8 687
90 542.
175097

Ar norėtum parduoti automobilį? Geromis kainomis perkam automobilius,
važiuojančius - nevažiuojančius. Tel. 8
687 77 706.
154683

174452

Kompiuteriai

Asmeninių kompiuterių remontas, pardavimas, supirkimas, programų tvarkymas,
apmokymai. Be išeiginių. Tel. 8 618 87
184.
175381

(Nukelta į 16 p.)

bų paroda “Prūsiškoji elegija” (iki 07 10).
Kavinėje “Pauzė” Bertos Tilmantaitės fotografijų
paroda “Vandenyno žmonės” (iki 08 01).
Muzikos skyriuje - Vytauto Dambausko tapybos
darbų paroda “Ieškojimai ir...” (iki 07 20).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Autoremontas - kompiuterinė diagnostika, varikliai, važiuoklės, padangų montavimas/balansavimas. Tel. 8 683 49 977.

Baldų gamyba: virtuvės, spintos stumdomomis durimis ir kt. www.nerijausbaldai.
lt, tel. 8 680 11 553, PC “Ermitažas”,
Palangos pl. 16.

Brangiai superkame visą metalo laužą,
Ag kontaktus, šviną, alavą, nikelį, babitą,
titaną ir kt. spalvotus metalus. Minijos
g.172. Tel. 8 659 89 605, 8 657 95 432.

KLAIPĖDOJE

Autoserviso paslaugos

Baldai

175115

daugiau
renginių - ve.lt

Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,
www.koncertusale.lt, “Bilietai.LT”.

173672

Brangiai superkame automobilių katalizatorius, sidabro, aukso kontaktus ir jų laužą,
akumuliatorius. Malūnininkų g. 13. Tel. 8
675 00 942.

LAISVALAIKIO GIDAS

"Vakarų ekspresas"

29 d. 19.30 val. draugiškos vyrų krepšinio rungtynės Lietuva – Australija.
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS
Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

11 d. 13 val. šeimų savaitgalis “Gamta rėmuose”:
floristikos paveikslai.
18 d. 13 val. šeimų savaitgalis “Pabūkime skulptoriais”. Sužinosite apie molio lipdybą, glazūravimą,
apžiūrėsite mažosios plastikos parodą ir patys lipdysite plastilino skulptūrėles.
25 d. 13 val. šeimų savaitgalis “Kas tas pleneras?”:
pažintis su naujai atidarytomis parodomis.
Edukaciniai užsiėmimai mokami (1,74 €, studentams, mokiniams, asmenims su negalia, pensininkams, pateikusiems dokumentą, - 0,87 €). Būtina
registracija tel. (8 46) 313691, 8 602 21167, el. paštu
gabija@kkkc.lt.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

9 d. 17 val. Meno kiemo dirbtuvėse atidaroma Linos Prončatovaitės paroda “Medžiaginės lėlės”.
Trečiadieniais 15 val. Senjorų metai Klaipėdoje.
Rankdarbių erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai ir praktiniai užsiėmimai (nemokamai), tel. (8 46) 310022.
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo
“Vožinis”.

Renginių programa “Pėdink į Girulius”. 8 d.
16.30 val. nuotaikingas Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas. 18 val. šeimos teatro “Lino lėlės”
spektaklis vaikams “Vilkas ir ožiukai”. 15 d. 18
val. teatralizuotas muzikinis pasirodymas “Mano
muzikinė istorija, arba Kai susitinka penki muzikos
žanrai”. 21 d. 17 val. Renatės Lūšis tarptautinio
akvarelės plenero atidarymas. Medinių pučiamųjų
kvinteto “Debesuota su pragiedruliais” koncertas
“Vasaros spalvos”. 22 d. 18 val. grupės “Voicelless” pramoginis koncertas “Už klasikos ribų”. 23 d.
18 val. Jolitos Herlyn naujojo romano “Svaigulys”
pristatymas. Ramūno Kraniausko tapybos parodos
“Iliuzija” atidarymas. 25 d. 15 val. akvarelės liejimo
dirbtuvės ir naujausių akvarelių turgelis. 29 d. 18
val. dainuojamosios poezijos koncertas “Kaštanas
ruošiasi žydėti”. 30 d. 17 val. 41-ojo tarptautinio
akvarelės plenero dalyvių darbų parodos atidarymas. Solistės Olgos Štard-Žorovos ir jos ugdytinių
koncertinė programa “Muzikos garsai”.
Veikia parodos: Ramūno Kraniausko tapybos
darbų paroda “Iliuzija” (iki 07 30), dailės klubo
“Guboja” vaikų meno darbų paroda “Spalvinga
akvarelė” (iki 07 20), specialiosios pagrindinės
mokyklos “Svetliačiok”, M. Mažvydo progimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda (iki
07 10).
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Birutės Kuic tapybos darbų paroda “Mieste” (iki
08 03).
Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Rūtos Bartkutės autorinių darbų paroda “Trapumas” (iki 07 27). Rankų darbo meškiukų kolekcija
(iki 08 01).
Su vaikais dirbančiuose bibliotekos padaliniuose

Vaikų vasaros skaitymo programa “Biblioteka - privačių seklių biuras”. Kviečiame 1-7 kl. vaikus tapti
knygų sekliais, ieškoti knygų puslapiuose nusikaltėlių, kurti detektyvines istorijas, skaityti ir rinkti
linksmų lipdukų kolekciją. Daugiau informacijos
www.biblioteka.lt arba tel. 314719.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283,
www.klaipedatkc.lt

8 d. 18 val. šventė vaikams ir suaugusiesiems “Šeimos, meilės ir ištikimybės diena”. Nemokamai.
10 d. 14 val. atidaroma Valerijaus Perepiolkino
personalinė paroda “Art Mix”. Nemokamai.

Parodos
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO
PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446, 8 611 26244,
III-VII 11-19 val.

Veikia parodos: Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda “MONO” (iki 07 12), Miglės
Anušauskaitės komiksų paroda “Dalyką”, respublikinė skulptūrų paroda “Mažoji plastika
IV” ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos
apskrities organizacijos parengta paroda “Klaipėdos architektūra 2014” (visos iki 07 19).
Veikia meno rezidentūros projekto “Kelionių agentūra 2015” dalyvės Sylvie Pichrist (Belgija) meninė
instaliacija ir eksperimentinis performansas “Visatos laikas vietoje laikrodžio” (iki 07 31).
8, 15, 29 d., trečiadieniais, ekskursijos po parodas.

Etnotekstilės studija

GALERIJA “SI:SAID”
Galinio Pylimo g. 28

Skulptoriaus Algio Kasparavičiaus paroda “Distancijos ir destinacijos” (iki 07 30).
Darbo laikas: II-V 14-18 val. arba susitarus tel. 8 600
39972.

Kinas
“FORUM CINEMAS”
Taikos pr. 61, PC “Akropolis”

“Pakalikai” (dubl. liet., V) - 3D: 11.20, 13.30,
15.50, 18, 20.20 val.; 2D: 10.10, 12.20, 14.30, 16.40,
18.50, 21.10 val.
“Toli nuo skubančios minios” (romantinė drama, N-13) - 15, 17.50, 20.30 val.
“Tedis 2” (komedija, N-16) - 11, 13.40, 16.20, 19,
21.40 val.
“Juros periodo pasaulis” (fantastinis nuotykių,
N-13) - 3D: 13.15, 18.45, 21.30 val.; 2D: 10.30, 16
val.
“San Andreas” (veiksmo trileris, N-13) - 2D: 12.40,
18.10 (nevyks 9 d.) val.
“Ji - šnipė” (veiksmo komedija, N-16) - 1 5 . 2 0 ,
20.50 val.
“Mumiai troliai Rivjeroje” (dubl. liet., V) - 2D:
10.50, 13 val.
“Kumba” (vasaros seansai vaikams, 1,80 €) - 10.20
val.

Muziejai
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33

Veikia Sofijos Kanaverskytės jubiliejinė, kūrybos
50-mečio, tekstilės darbų paroda “Lietuvos valdovai” - pristatoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų atvaizdų serija. Dailininkė sukūrė trylika
dekoratyvių kompozicijų, jų forma - kaip istorinių
vėliavų ar didžiulių vimpelų (iki 08 30).
Iki rugpjūčio 21 d. antradieniais-penktadieniais 10-12 val. kviečia įvairaus amžiaus vaikus į
Vasaros studiją.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, el.
p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

Liepą ir rugpjūtį delfinų pasirodymai vyksta
antradienį-sekmadienį 11.30, 13.00, 15.00,
16.30 val.
Liepos 7-12 d., 14-19 d., rugpjūčio 4-9 d., 2530 d. Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje kūrybinės dirbtuvės “Ei, kieno kieno žalias kiemelis..?”
REZISTENCIJOS IR TREMTIES EKSPOZICIJA
S. Nėries g. 4

Buvusio Valstybės saugumo komiteto (KGB) būstinės rūsyje (dabar čia įsikūrusi Klaipėdos teritorinė
muitinė) supažindinama su partizaniniu judėjimu
Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m., represinėmis struktūromis, pristatoma politinių kalinių tema, tremties
istorija ir kt. Apsilankiusieji turi galimybę išvysti dvi
autentiškas kameras, kuriose buvo laikomi kaliniai,
ir kt.
Darbo laikas: I-IV 10-17 val., V 10-15 val. Ekskursijos užsakomos iš anksto tel. (8 46) 41 05 27
(ekspozicijos lankymas bei ekskursijos nemokamos).

PALANGOJE
“RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

7 d. 18 val. “Stalo teatro” spektaklis “Eglė žalčių
karalienė”.
8 d. 20 val. gitaristas Aurelijus Globys: disco-flamenco.
9 d. 20 val. “Idioteatro” komedija “Urvinis žmogus”.
10 d. 20 val. Ona Kolobovaitė ir Aurelijus Globys.
Galerijoje veikia Lietuvos klasikų tapybos ir Beno
Staškausko šiuolaikinės juvelyrikos parodos (iki 07
23).
KURHAUZAS

Bažnyčių g. 4

Etnokūrybinis užsiėmimas “Siūlo stebuklas” ikimokyklinio amžiaus vaikams bei 1-4 ir 5-8 kl. moksleivių
grupėms. Kviečiame susipažinti su tradicinės tekstilės įvairove, įrankiais, autentiškomis technologijomis ir audinių panaudojimu seniau ir dabar. Laikas
derinamas individualiai. Grupes (ne mažiau nei 15
žmonių) registruoti tel. 310022.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
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Ekskursijos mokinių ir kitų klaipėdiečių grupėms
nemokamos, būtina išankstinė registracija el. p.
gabija@kkkc.lt.
KLAIPĖDOS GALERIJA
Filialas PC “Herkaus galerija” (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Ričardo Garbačiausko tapybos darbų paroda (iki
07 08).
BAROTI GALERIJA

Herkaus Manto g. 25

Aukštoji g. 1

Galerijoje 13L Sovetsko miesto istorijos muziejaus
parengta dailininko Lev Sherstyanoy grafikos dar-

Audriaus Gražio ir Henriko Gulbino paroda
“Maži. Dideli. Dalykai.” (iki 07 22).

Grafų Tiškevičių al. 1

8 d. 19 val. Alina Orlova. 10 d. 19 val. Eugenijus
Chrebtovas. 11 d. 19 val. Irena Starošaitė ir Žilvinas
Žvagulis.
GALVOSŪKIŲ KAMBARYS
Vytauto g. 53, tel. 8 686 00234,
www.mysteryhouse.lt

Ar žinai, kokią pramogą šią vasarą turi išbandyti
kiekvienas, gyvenantis ar atostogaujantis pajūryje? “Mystery House” - galvosūkių kambarys, į kurį
patekti lengviau, nei ištrūkti. Suburk 2-4 draugų ar
šeimos komandą ir pamėgink ištrūkti greičiau nei
per 60 min. Dirbame 10-23 val.
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PASL AUG OS
Kompiuteriai

Internetinių svetainių kūrimas. Tel. 8 676
87 767.
174651

Kviečia keliauti

Vežame poilsiautojus iš Palangos, iš
Šventosios į Vilnių (10 Eur), į Kauną (9 Eur).
Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227.
172898

Santechnika ir šildymas

Atliekame: kanalizacija, vamzdynai,
klozetai, viryklių pajungimas, suvirinimas,
kriauklės, maišytuvai. Tel. 8 600 82 505.
153168

SKELBIMAI. REKLAMA. LAISVALAIKIS

Įstatau duris, kalu dailylentes, kloju
laminatą, statau terasas, keičiu grindis ir
ktokie darbai. Tel. 8 678 72 857.
175500

Pjauname medieną mobiliu juostiniu
gateriu klientų namuose. Tekiname
rąstus, statome pavėsines, terasas. Tel. 8
624 55 704.
173346

Statyba ir remontas

Klojame trinkeles su savo ir užsakovo
medžiagomis. Tel. 8 645 20 333.

Dengiame, šiltiname plokščius stogus
prilydoma danga, hidroizoliacijos darbai.
5 metų garantija. Tel. 8 698 39 969.

Akcija! Pigiai medinės, šarvuotos lauko ir
vidaus durys, garažo varstomi, pakeliami
vartai. Automatika. Tel. 8 603 10 867.

172082

175524

Akmens, pamatai, mūras, stogai,
plytelės, dažome, laminatas, betonuojame, tinkuojame. Karkasinių namų
statyba. Drenažas. Griovimas, pjovimas,
santechnika, elektra. Statome priestatus,
rekonstruojame. Parduoda medieną,
malkas, žvyrą, juodžemį. Tel. 8 611 60
534.
173394

Apdaila. Kokybiškas remontas. Gipskartonio montavimas, tinkavimas, dažymas,
tapetų, plytelių klijavimas. Elektra, santechnika, griovimas. Tel. 8 638 77 669.
173556

Stalių paslaugos

2015 m. liepos 7 d., antradienis

Apdailos meistrai remontuoja namus,
butus. Konsultuoja, padeda supirkti
statybines medžiagas. Tel. 8 605 20 156.
172574

Bobcat ratinio ekskavatoriaus nuoma su
operatoriumi; paletinės šakės, maišyklė,
grąžtas. Tel. 8 609 01 147, 8 608 59 795.
Visi žemės darbai su 5 tonų ekskavatoriumi (skylių gręžimas poliams, tranšėjų
kasimas, grunto lyginimas, betono
maišyklė, kaušas). Mini ekskavatorius.
Tel. 8 677 70 395.
173376

ANTRADIENIO KRYŽIAŽODIS

Durys-laiptinių, rūsių, šarvuotos. Garažo
vartai. Laiptų karkasai. Tvorelės. Grotelės.
Šiltnamiai. Tel. 8 606 11 399.
174059

Dengiame plokščius stogus prilydoma
danga “Mida”, skardiname. Suteikiame
garantiją. Tel. 8 638 40 749.
173174

Dengiame prilydomus bituminius stogus. Aplydome pamatus. Suteikiame
garantiją. Tel. 8 647 79 322, 8 679 48
338.
171391

Dengiame stogus, skardiname, statome karkasinius pastatus, šiltiname,
fasadų apdaila bei kt. statybos darbus.
Pasirūpiname stogo danga. Tel. 8 624
79 234.

Greitas ir švarus naujų lubų įrengimas.
Įtempiamos lubos tinka įvairioms patalpoms, nereikalauja papildomos
priežiūros, ilgaamžės. Mūsų ekspoziciją
pamatyti galite adresu: Liepų g. 40. Tel.8
666 76 767.
174242

173868

Karkasinių, mūrinių namų statyba,
apšiltinimo darbai, išorės ir vidaus apdailos darbai, įrengiame terasas, pavėsines,
tvoras. Tel. 8 679 22 389.
173977

Klijuojame plyteles, klojame laminatą,
dažome, tapetuojame. Atliekame
smulkius elektros ir santechnikos darbus.
Tel. 8 620 85 987.

174075

Kvalifikuota brigada atlieka grindų betonavimo darbus vokiška įranga. Greitai ir
kokybiškai. Tel. 8 657 61 006.
174022

Mūrinių ir karkasinių namų statyba,
renovacija, vidaus apdaila, remontas,
pamatai, vartų gamyba, tvorų montavimas, lauko komunikacijos. Tel. 8 603
42 805.
174505

Nebrangiai liejame monolitines perdangas, laiptus ir kt. Tel. 8 609 80 501.
175488
175575
174172

Klojame vandentiekio, kanalizacijos
įvadus į namą. Drenažo, lietaus vandens
nubėgimo sistemos. Ekskavatoriaus
paslaugos. Tel. 8 647 62 083.

Kokybiškai klojame trinkeles, statome
bortelius. Turime didelę patirtį. Tel. 8
653 60 612.

Kokybiškai ir profesionaliai kloja trinkeles
su savo ar užsakovo medžiagom, turi
visą savo techniką. Darbams suteikia
garantiją .Tel. 8 620 51 543.
172177

Mūrinių, karkasinių, rąstinių namų, pirčių
statyba nuo pamatų iki pridavimo. Rekomendacijos, patirtis. Tel. 8 672 11 033.
173632
173308

Statybos darbai: pamatai, mūras, stogai,
fasadai. Tel. 8 612 36 808.
174940

(Nukelta į 17 p.)

Atsakymą sudaro frazė, užkoduota skaitmenimis pažymėtuose langeliuose. Teisingas atsakymas bus paskelbtas liepos 14 d.

Kryžiažodžio,
spausdinto birželio 30 d., atsakymai
VERTIKALIAI: „Karjeristai“. Šlamesys. Antarktida. Utoja. Romas. Parabelis. Uždribti. Ten. Spauski. Pasnapė. Kaip. OR. Durk. Olte. Hamburgas. Tonu. Pomona. Nica. Degu. Aulinis. NMA. Tanketė. One. SO. Askaridės. Leis. Ohajo. Sr. Asamas. ET.
HORIZONTALIAI: Klampus. Kontinentas. Algoritmas. Rotunda. Itin. Chankos. Ruapehu. Europis. Siera. Chiromantija. Ištarti. Arama. Gėdos. Pomidorai. Garbo. Naudosim. Amaretas. Pa. Oleandras. Didelis. Mindaugas. Rytas. Pradanginsime. SMS. Plėks. Prusnos.
SKAIČIAIS PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE: Kryptingas supratimas.

Sudarė Egidijus Šalkauskis

SKELBIMAI. REKLAMA

2015 m. liepos 7 d., antradienis
(Atkelta iš 16 p.)
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Paskolos

"Vakarų ekspresas"

Išnuomoju 3 kambarių butą Vingio g.,
ilgesniam laikui. Tel. 8 622 66 510.

ISSN 1392 - 7590

Interneto svetainė: http://www.ve.lt

Vakarø
ekspresas

175414

Pigiai išnuomojame įvairias biurų patalpas
senamiestyje su nemokama automobilių
stovėjimo aištele. Tel 8 698 46 212.
175337

SL 2275. Leidžia UAB “Vakarų ekspresas“.
Adresas: M. Mažvydo al. 3, Klaipėda 92131
Korespondencijai faksas (8 46) 310102,
el. paštas aktualijos@ve.lt.

Trijų asmenų šeima išsinuomotų 2
kambarių butą (pageidautina už 100 Eur).
Tel. 8 654 61 519.

Direktorius ir vyr. redaktorius
Gintaras Tomkus (8 46) 411308

175416

Transporto

Redaktorius
Martynas Vainorius
(8 46) 411305; 8 650 77550

Bobcat, mini ekskavatoriaus, autovežio nuoma. Nuotekų valymo įrenginių , drenažo
15 tonų buldozerio paslaugos. Nuoma. Tel. montavimas, visi lauko darbai. Tel. 8 620
8 620 51 543.
51 543.
Transporto paslaugos

Redaktoriaus pavaduotojas
Tomas Gukauskas
(8 46) 411305; 8 611 59406

172186

172204
172815

Ekskavatoriaus (5 t), bobcato ir tralo
paslaugos. Tel. 8 698 45 789.

I NFO RMACI J A

REPORTERIAI
Aktualijos, kultūra
Jurga Petronytė
(8 46) 411305

174379

Pigiai vežame krovinius, perkraustome ne Pranešame, kad Klaipėdos apygardos
tik Klaipėdoje. Liftas, krovėjai, sąskaitos. teismo 2014-12-08 sprendimu, įsiteisėjusiu
2015-07-02, likviduojama UAB „Fotoakis“
Tel. 8 601 06 962.
(į.k. 141657285, adresas: Vytauto g.
Vežame žmones, siuntas, krovinius, auto65-1, Palanga, duomenys kaupiami VĮ
mobilius iš/į Angliją, Vokietiją, Olandiją,
Registrų centras). Šis skelbimas laikoBelgiją. Tel.8 645 09951. www.Marbusas.lt
mas tinkamu pranešimu remiantis LR CK
Vežu smėlį, žvyrą, juodžemį ir kt. statybines 2.112 str. 1d. Įmonės likvidatore paskirta
medžiagas (nedideliu sunkvežimiu su – Elida Mantulova, 8 698 26808. Nuo
kranu). Vežu ir į sodus. Tel. 8 604 19 717. sprendimo likviduoti UAB „Fotoakis“ LR
CK 2.131 str. 1 d. 8 p. pagrindu įsiteisėjimo
Vertimai
dienos, buvusi įmonės likvidatorė bei
buvę įmonės valdymo organai netenka
savo įgaliojimų. Visi sandoriai, sudaryti
po sprendimo įsiteisėjimo dienos, bus
pripažinti neteisėtais ir anuliuoti.

Kultūra
Rūta Kazlauskaitė
(8 46) 411305, 8 699 20 149

174251

Pagalbos turgelis
Gražina Juodytė
(8 46) 493435
Teisėtvarka, ekonomika
Rytis Savickis
(8 46) 411305, 8 656 47 806

173036

Laivyba
Dalia Bikauskaitė
(8 46) 411309; 8 685 46191
Švietimas, aktualijos
Edita Gudavičė
(8 46) 411305; 8 685 85845

174744
174086

Sveikata, aktualijos
Virginija Samulionytė
(8 46) 411305; 8 685 75707
Sportas
Paulius Matulevičius
8 662 52355

175573

KO NK U RSAI

N UO MA
Nekilnojamasis turtas

Laisvalaikio renginiai
Rasa Karanauskaitė rasa@ve.lt
(8 46) 493435; 411309

UAB „Danės būstas“ (įmonės kodas
140336725, Kauno g. 5, Klaipėda) ieško
statybos darbų rangovo, kuris galėtų atlikti
bolkonų remonto darbus adresu S.Daukanto
g. 33, Klaipėda. Kainų apklausos sąlygas
galima gauti Kauno g. 5, Klaipėda. Pasiūlymų
lauksime iki 2015 m. liepos 15 d. 11.30 val.
Informacija tel. 8 699 40 293.

Fotokorespondentai
Eimantas Chachlovas 8 600 10953
Egidijus Jankauskas 8 652 20614

174849

M A S A Ž AI
38 m. miela, simpatiška moteris atlieka
erotinį masažą. Tel. 8 601 47 375.
174422

Jauna moteris atlieka masažą. Į sms
neatsakau. Tel. 8 604 61 492.
174741

174640

175037

175173
175331

INTERNETO SVETAINĖ www.VE.lt
Redaktorius
Karolis Rupkus (8 46) 304300
Administratorius
Džiugas Lukoševičius
(8 46) 304300

175039

Daugiabučio namo 1 aukšte Baltijos pr. UAB „Danės būstas“ (įmonės kodas
išnuomojama 40 kv. m patalpa biurui ar 140336725, Kauno g. 5, Klaipėda) ieško
kitai veiklai pagal sutartį. Tel. 8 652 52 139. statybos darbų rangovo, kuris galėtų atlikti
stogo remonto darbus adresu B.Juzės g. 4,
Išnuomojamas 1 kambarys 2 kambarių
Klaipėda. Kainų apklausos sąlygas galima
bute Kalnupės g. jūreiviui, tolimųjų reisų
gauti Kauno g. 5, Klaipėda. Pasiūlymų
vairuotojui, studentei. Tel. 8 643 88 546.
lauksime iki 2015 m. liepos 15 d. 11.00 val.
Išnuomojamos komercinės-sandėliavimo Informacija tel. 8 699 40 293.
(50-200 kv. m) ir administracinės patalpos
Malūnininkų g. 13. Tel. 8 659 44 075.

PA ŽI NT YS

Išsinuomotume 1-2 kambarių butą 1 Vieniša 66 m. pensininkė ieško draugo
aukšte su balkonu, rūsiu, netoli Akropolio nuo 66 iki 75 m. rimtai draugystei. Tel. 8
arba senamiesčio. Tel. 8 606 62 613.
684 74 404.
175615
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Masažo menas. Įvairūs viso kūno masažai.
Į SMS neatsakau. Tel. 8 679 50 051.
175594

Miela, simpatiška moteris atlieka masažą.
Į SMS neatsako. Tel. 8 608 15 135.
174720

Simpatiška moteris atlieka erotinį
masažą. Tel. +370 678 32 654.
174430

Į VA I R ŪS
Dingusį UAB “Švyturys-Utenos alus”
pinigų priėmimo kvituką Nr. SUA
0016858, laikyti negaliojančiu.
175474

Sąžininga, intelegentų šeima, vaikai
studentai apsiimtų visapusiškai rūpintis
vienišu žmogumi. Tel. 8 652 06 162.
175335

Palepink save! Laukiu Jūsų kiekvieną
dieną. Tel. 8 638 13 549.
174592

(Nukelta į 18 p.)

KOMERCIJOS SKYRIUS
(8 46) 411296;
faksas (8 46) 402408
Komercijos direktorė
Rasa Aleksandrienė
aleksandriene@ve.lt
8 655 43210
Reklamos projektų vadovė
Alina Gukauskienė
alina@ve.lt
8 614 31500
Reklamos vadybininkė
Inga Ruginienė
inga@ve.lt
8 689 73972
Rinkodaros vadovė
Jurgita Petrauskienė
ivaizdis@ve.lt
(8 46) 411296
Buhalterija
(8 46) 304301
Spaudos platinimo tarnyba
(8 46) 420096
SKELBIMAI PRIIMAMI

KLAIPĖDOJE:
M. Mažvydo al. 3, tel. (8 46) 411314,
faks. (8 46) 402409. El. p.: skelbimai@ve.lt
I-V 8-17 val., VI 8-10 val.
PC “Akropolis”, Taikos pr. 61,
kasdien 10-22 val., tel. 8-650 51131.
KRETINGOJE: “Pajūrio naujienų” red.,
Rotušės a. 17, II a., tel. (8 445) 51397.
PALANGOJE: Malūno g. 6, tel. (8 460) 52338,
(Palangos TV skelbimų sk.).
ŠILUTĖJE: “Pamario“ redakcijoje,
Lietuvininkų g. 20, tel. (8 441) 78191.
PLUNGĖJE: J. Tumo-Vaižganto g. 27,
tel. (8 448) 72419.
Už skelbimų turinį redakcija neatsako
Išeina 5 kartus per savaitę.
Spausdino “Respublikos” spaustuvė.
M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius.
Tiražas 7 000
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Priimsime į darbą valytojas (-us)
Klaipėdoje ir Šilutėje. Pirmenybė asmenims, turintiems 35-55 % darbingumą arba
registruotiems darbo biržoje. Siūlome
visas socialines garantijas, laiku mokamą
atlyginimą, avansą. Tel. 8 656 70 176,
kreiptis I-V, nuo 8-17 val.
175006

Reikalinga buhalterė (gamyboje-prekyboje). Reikalinga anglų kalba. Tel. 8 670
18 883.
175563

Reikalinga kepėja - konditerė, tešlų
f o r m u o to j a . D a r b a s n e d i d u kė j e
kepyklėlėje. Produkcija: mielinės bei
sluoksniuotos tešlos; bandelės; sausainiai;
pyragai. Darbo patirtis nebūtina. Apmokome pagal nustatytas technologijas,
ruošti konditerijos ir duonos gaminius. Visa informacija tel. +370 622 30
600, CV siųsti e.paštu: senojikepyklele@
yahoo.com.
174841
170359

Reikalingas Klaipėdoje profesionalus
vidaus degimo variklių remontininkas.
Kapitalinis remontas – visos procedūros
(dyzelis, benzinas). Atlyginimas pagal
susitarimą ir sugebėjimus. Tel. 8 657 92
500.
174623

Reikalingas vairuotojas darbui europoje
Anglija-Prancūzija, darbas kadencijomis
4 dirbam 2 ilsimės. Nedidelis draugiškas
kolektyvas, nauji Scania vilkikai. Para 60
eur. Keičiamės mikroautobusais. Teirautis
+370 651 01 155.
175423

Reikalinga neįgalumą turinti valytoja
Klaipėdoje. Tel. 8 612 00 809.
175399

Siūlome darbą baldų gamyboje surinkėjams, supjovėjams, šaltkalviamssuvirintojams, projektuotojams-konstruktoriams. Tel. (8 46) 424 530.
175437

Statybos įmonė ieško plataus profilio
statybos darbininkų ir darbų vadovo. Tel.
8 604 31 743, 8 671 19 278.
175397

Statybos įmonei reikangi plataus profilio
statybininkai, pagalbiniai darbininkai,
bobcato operatorius. Tel. 8 659 83 888.
174219

IE Š KO DARB O
22 m. brunetė ieško darbo. Tel. 8 678
69 338.
175511

24 m. žavi tamsiaplaukė ieško gerai apmokamo darbo. Tel 8 605 39 567.
175516

25 m. žavi brunetė ieško gerai apmokamo
darbo. Tel. 8 678 18 364.
175506

30 m. jauna, simpatiška moteris ieško
bet kokio darbo (gali masažuoti). Tel. 8
674 64 249.
174414

38 m. liekna, simpatiška moteris ieško
gerai apmokamo darbo. Laukiu jūsų
skambučių nuo 10-17 val. Tel. 8 648 93
255.
175085

Miela, simpatiška, tvarkinga 24 metų
mergina ieško darbo. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 604 02 508.
175501

Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius (CE,
95). Vokietijos rinkai. Reikalinga vokiečių
arba anglų kalba. Tel. 8 670 18 883.
175564

Reikalingas vyras, galintis gyventi ir dirbti
ūkio darbus vienkiemyje prie Klaipėdos.
Tel. 8 610 42 426.

Tvarkinga, miela virš 50 m. moteris ieško
papildomo darbo. Masažai. Tel. 8 694 41
659 tik skambučiai.

K V IE ČIA MOK Y T IS

175613

Reikalingas žmogus, galintis iškasti 5 a
tvenkinį savo ekskavaroriumi ir žmogus,
galintis užpildyti ūkininkavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 670 57 826.
174583

174854

(Atkelta iš 17 p.)

SIŪLO DAR BĄ
Baras “Kaštonas” ieško jauno, iniciatyvaus, atsakingo pagalbinio
virtuvės darbuotojo (-os) nuolatiniam darbui pilnu etatu.Daugiau
informacijos telefonu : +370 607
96644.
Įmonei nuolat dirbti Klaipėdoje
reikalingas kietas aliuminio suvirintojas argonu. Atlyginimas pagal
susitarimą ir sugebėjimus. Tel. 8 657
92 500.
175450

Gamybinė įmonė ieško operatorių,
operatorių padėjėjų. Gabius ir
norinčius dirbti – apmokome.Darbas
pamainomis. Geros darbo sąlygos. Informacija tel. 8 698 47 850, CV siųsti:
info@pack-klaipeda.lt
175075
174604

Įmonei reikalingi skardininkai ir stogdengiai.Tel. (8 687)52 112.
174493

Kepyklai Londone reikalingas konditeristechnologas, konditeris užsakomų tortų
gamybai, dekoravimui. Geros darbo
sąlygos. Bendravimo kalba būtina rusų.
Gyvenimo aprašymą ir tortų nuotraukas
siųsti e.p.: alex@amberbakery.co.uk. Tel.
+447843628968.
169591

Legalus darbas merginoms Šveicarijos
masažo VIP salonuose ir saunose. Tel. 8
643 57 232 Vilnius.
174396

Nuolat dirbti reikalingas viešbučio administratorius. Skambinti arba siųsti CV. Tel.
(8 460) 53 736, 8 620 86 035, sekretore@
palangosvetra.lt.

Nuolatiniam darbui reikalingos
(-i) virėja (-as) ir pagalbinė (-is)
virtuvės darbininkė (-as). Tel. 8 655
45 040.
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai (įvairūs
darbai). Tel.8 600 91 996.
173728

Reikalingi C kategorijos vairuotojai
siuntų, krovinių vėžimui po Klaipėdos
regianą. Taip pat yra 1 vieta B kategorijos, bei reikalingas sandėlio
darbininkas. Tel. 8 699 83 560.
175477

Kursai: buhalterijos, fotografijos,
kompiuterių, raštvedybos, makiažo.
www.vev.lt, tel. (8 46) 380 703, 8 678
68 888.
175457

Reikalingi maršrutinių taksi
(mikroautobusų) vairuotojai. Reikalavimai: D kategorija, E95. Tel. 8 612 90 007.
174109

Reikalingi nevairuojantys (pagalbiniai)
ir vairuotojai nuvairuoti lengvuosius
automobilius į Rusiją. Turėti pasą. Tel. 8
631 19 711.
173615
175562

Reikalingi stogdengiai, fasadininkai ir
pagalbiniai darbininkai dirbti Skandinavijoje. Tel. +370 601 20 932.
174486

Sėkmingai veikianti medienos apdirbimo
įmonė ieško naujų staklininkių (-ų),
pagalbinių darbininkų. Siūlome stabilų,
nuolatinį, pamaininį, gerai apmokamą
darbą prie įrengimų tiek moterims, tiek
vyrams.Patirtis nebūtina, apmokome
vietoje. Suteikiame visas darbui reikalingas priemones bei socialines garantijas.
Tel. 8 639 95 633, info@largus.lt

TELEVIZIJA
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tv3

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Komedija„Šeimos reikalai“.
7.25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai.
7.55 Animacinis f. „Simpsonai“ (N-7).
8.55 TV serialas„Meilės sūkuryje“.
10.00 TV serialas„Paskutinis iš
Magikianų“ (N-7).
11.00 Animacinis f. „Anapus
tvoros“.
12.30 Animacinis f. „Transformeriai. Praimas“ (N-7).
13.00 Animacinis f.„Madagaskaro pingvinai“.
13.30 Animacinis f. „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Laukinė
Esmeralda“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas.
TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų laimė“ (N-7).
20.00 Ta proga!.. (N-7).
21.00 Drąsios ir žavios (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3
sportas. TV3 orai.
22.30 Veiksmo drama„Vaikis iš
Filadelfijos“ (N-14).
0.20 TV serialas „Dirbtinis
intelektas“ (N-14).
1.20 TV serialas „Specialioji
jūrų policijos tarnyba“ (N-14).
2.10 TV serialas „Po kupolu“
(N-14).

lnk
6.20 Dienos programa.
6.25 Animacinis f.„Garfildas“.
6.55 Animacinis f. „Džonis
Testas“.
7.25 Animacinis f. „Kung fu
Panda“.
7.50 TV serialas „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (N-7).
8.50 Romantinė komedija
„Piršlybos“ (N-7).
10.50 Nuotykių f. „Kodas.
L.O.B.I.A.I.“ (N-7).
13.15 Animacinis f. „Džonis
Testas“.
13.45 Animacinis f. „Kung fu
Panda“.
14.10 TV serialas „Bėgantis
laikas“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.15 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai.
19.30 Tikras gyvenimas.„Tikras
tėvas“. Šeimų dramas pristato
Dalius Mertinas.
20.30 Tikras gyvenimas. „Tapytojo žmonos paveikslas“.
Šeimų dramas pristato Dalius
Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas. Sportas.
Orai.
22.10 Kriminalinė drama „Gyvatės akys“ (N-14).
0.10 TV serialas„Visa menanti“ (N-7).
1.05 TV serialas „Alkatrazas“
(N-7).
2.00 TV serialas „Grubus žaidimas“ (N-14).
2.55 Programos pabaiga.
3.00 Lietuva Tavo delne.

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 TV serialas „Komisaras
Reksas“ (N-7).
10.05 TV serialas„Senis“ (N-7).
11.05 Lietuvių tautinio kostiumo konkursas. Šventinis
renginys „Išausta tapatybė“.
12.30 Bėdų turgus.
13.30 Savaitė.
14.00 Žinios. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 TV serialas „Naisių vasara. 6 sezonas“.
15.50 TV serialas „Puaro“
(N-7).
17.35 TV serialas „Meilė kaip
mėnulis“.
18.30 Šiandien (su vertimu į
gestų kalbą). Sportas. Orai.
19.05 Auksinis protas.
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20.10 Smegenų paslaptys.
Igoris Stravinskis.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Stilius.
21.50 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7).
22.45 Vakaro žinios.
23.00 TV serialas „Poseidonas“.
1 s. (N-7).
0.30 TV serialas„Puaro“ (N-7).
2.15 Laba diena, Lietuva.
3.10 TV serialas „Naisių vasara. 6 sezonas“.
4.00 Auksinis protas.
5.05 Smegenų paslaptys.
Igoris Stravinskis.
5.15 Stilius.

Baltijos TV
6.00 TV serialas„Policija ir Ko“
(N-7).
7.00 TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
7.55 TV serialas„Policija ir Ko“
(N-7).
8.55 TV serialas „Džiunglių
princesė Šina“ (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome (N7).
11.40 TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
12.50 TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
13.50 Runkelių sala (1) (N-7).
14.45 Amerikos talentai.
15.45 TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 TV serialas „Mentalistas“
(N-7).
19.25 TV serialas„Policija ir Ko“
(N-7).
20.25 „Pagalbos skambutis“
(N-7).
21.30 Komedija „Operacija
„Baltosios pupytės“ (N-7).
23.40 TV serialas „Taikinys“
(N-7).
0.35 TV serialas „Mentalistas“
(N-7).
1.30 TV serialas „Prokurorų
patikrinimas“ (N-7).
2.35 Bamba TV (S).

TV6
9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“ (N-7).
11.00 „Las Vegas“.
12.00 „Kastlas“ (N-7).
13.00 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Kovotojas nindzė (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“
(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kastlas“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (N-14).
21.30 Veiksmo f. „Apokalipto“
(N-14).
0.20 Siaubo f. „Juodas kadilakas“ (S).
2.00 „Naša Raša“ (N-14).

Sport 1
7.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. Pramoginis TV šou.
8.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos
„Premier league“.„Zenit“ -„Mordovia“. 2014-10-26.
10.00 Boksas. Profesionalų
kovos.
12.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lygos turo apžvalga.
12.40 „NBA Pasaulis“. Speciali
krepšinio laida.
13.00 „Eurocup“ krepšinio lyga.
Izmiro „Pinar Karsiyaka“ - Klaipėdos „Neptūnas“. 2015-01-14.
14.45 NBA krepšinio lyga. Majamio „Heat“ - Čikagos „Bulls“
2014-12-14.
17.00 ATP 250 Malaysia Open.
Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien Benneteu. Finalas. 2014 m.
19.00, 2.00 „Sportinio pokerio
Premier lyga“. Pramoginis TV
šou.
20.00 „Kelias į viršūnę“. Rusijos
„Premier league“.„Zenit“ -„Mordovia“. 2014-10-26.
22.00 Boksas. Profesionalų

kovos.
24.00 ATP 250 Malaysia Open.
Vyrų tenisas. Kei Nishikori - Julien Benneteu. Finalas. 2014 m.
3.00 NBA krepšinio lyga. Los
Andželo „Clippers“ - Hjustono
„Rockets“. 2015-03-15.
5.15 Ispanijos „Endesa“
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ „UCAM“. 2014-11-30.

TV1
6.20 Dienos programa.
6.25 „Uždrausta meilė“ (N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“.
9.10 „Žmogus-voras“.
9.35 „Dreikas ir Džošas“.
10.00 „Mano puikioji auklė“.
11.00 Naidželo Sleiterio vakarienė.
11.30 Šios vasaros valgiai.
12.05 „Karadajus“ (N-7).
13.05 „Melo pinklės“.
14.05 „Akloji“.
14.40 Keksiukų karai.
15.40 „Mentalistas“ (N-7).
16.40 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.40 „Ugnis ir Ledas“ (N-7).
20.00 „Karadajus“ (N-7).
21.00 „Velvet“ (N-7).
22.40 „Mentalistas“ (N-7).
23.35 Naktis ir diena. Vilnius
(N-7).
0.35 „Dūmas“ (N-14).

20.25 „Šerifas“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris.
23.00, 3.00, 6.00 „Pragaras
ant ratų“ (N-14).
1.00, 3.40, 5.35 Reporteris.
1.30, 4.05„Miestelio patruliai“
(N-7).
2.15, 4.50 „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
6.40 Dokumentinis f. „Laukinis pasaulis“.

LRT kultūra

8.00 Programos pradžia.
8.05 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Ukraina (rusų k.).
11.45 Gustavo enciklopedija
(subtitruota).
12.15 Geofaktorius (rusų k.).
12.30 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu.
13.15 Lietuvių dokumentika.
„Puodžius“.
14.00 Kompozitoriaus, choro
dirigento Liongino Abariaus
kūrybos vakaras „Mano dainos
Jums, mylimos moterys“.
15.35 Valdovų rūmai. Dokumentinė apybraiža. 3 laida.
16.10 „Namelis prerijose“.
17.00 „Nuodėminga meilė“
(N-7).
17.45 Žinios. Ukraina (rusų k.).
18.00 Dabar pasaulyje (rusų
kalba iš Prahos).
Info tv
18.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k., subti6.00 Ne vienas kelyje.
truota).
6.25 Mes pačios.
18.50 Režisierės, aktorės Astos
6.50 Pasaulis X (N-7).
Einikytės jubiliejui. S.Mrožeko
7.35 24 valandos (N-7).
„Kvartetas“. TV spektaklis. Rež.
8.40 Valanda su Rūta.
A.Ilginis. 1989 m.
9.50 Padėkime augti.
20.30 „Džiunglių knyga 2“.
10.15 Ne vienas kelyje.
20.52 „Aviukas Šonas“.
10.40 Pagalbos skambutis 21.00 ARTi. Vitražas.
(N-7).
21.30 Istorijos detektyvai. Isto11.15 Nuo... Iki.
rinė publicistika.
11.55, 14.10 Yra, kaip yra 22.20 Geofaktorius (rusų k.).
(N-7).
22.30 Lietuviško kino vakaras.
13.05, 16.20 KK2 (N-7).
Istorinė drama „Vienui vieni“
13.40, 15.25, 21.00 Dviračio (N-14).
24.00 Naktinis ekspresas.
šou.
0.30 Panorama. Sportas. Orai.
15.55 planuojustatyti.lt.
1.00 Dabar pasaulyje (rusų
17.00, 22.00 Infodiena.
kalba iš Prahos).
19.00 Infoverslas.
19.30 Infointerviu.
20.00 Infokriminalai.
Balticum TV
20.30 Infopasaulis.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios 9.00, 20.00, 22.00 „Balticum“
rusų kalba.
TV žinios.
9.30 „80 traukinių aplink
pasaulį“.
tv8
10.00 „Niagaros magija“.
7.30 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 11.00 „Karamelė“.
12.00 „Tėvai už borto“.
8.30 „Nanomeilė“ (N-7).
9.35 „Mano mažasis ponis“. 12.40 „Aristokratai“.
13.40 „Laukinė Afrika“.
10.05 Senoji animacija.
10.50 „Sugrįžimas namo“ (1). 14.40 „Kontinentų kelionė“.
12.40 Ekstremalūs namų poky- 15.40 „Ypatingas dienos meniu“.
čiai.
13.35 „Laukinis angelas“ (N-7). 17.30 „Šalčio gniaužtuose“.
14.30 „Pamiršk mane“ (N-7). 18.00 „Departamentas“.
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (N-7). 19.00 „Karamelė“.
16.00 Ekstremalūs namų poky- 20.30 Reidas. Eismo įvykių
kronika.
čiai.
21.00 „ Ed e n o m u z i e j u s “
17.00 Pasikeisk! (N-7).
(N-14).
18.00 „Kerštas“ (N-7).
19.00 „Laukinis angelas“ (N-7). 22.30 „Komisaras Manara“.
20.00 Labanakt, vaikučiai. Se- 23.30 „Niagaros magija“.
noji animacija.
20.35 „Pamiršk mane“ (N-7). Balticum Auksinis
21.05 „Sugrįžimas namo“.
22.55 „Kerštas“ (N-7).
7.00 Sporto drama „Legendinis
23.55 Pasikeisk! (N-7).
kovotojas“.
9.00 Veiksmo filmas „Tai Či
Lietuvos ryto TV
nulis“.
11.00 Romantinė komedija
7.00 Programa.
„Lova ir pusryčiai“.
7.04 TV parduotuvė.
13.00 Kriminalinis trileris „Ap7.20 Žinios.
gaulės meistrai“.
7.50 Nuoga tiesa (N-7).
15.00 Muzikinė romantinė
8.50 „Albanas“ (N-7).
komedija „Deivė“.
9.55 „Sukčius“ (N-7).
17.00 Komiška drama „Gražio11.00 „Air America“ (N-7).
sios salos kerai“.
12.00 „Klounas“ (N-7).
19.00 Muzikinė melodrama
13.00 „Moterų daktaras“ (N-7). „Paskutinieji penkeri metai“.
14.05 Dokumentinis f. „Genijai 21.00 Kriminalinis trileris „Bloiš prigimties“.
gio pinklės“.
14.40 TV parduotuvė.
23.00 Kriminalinė romantinė
14.55 „Miestelio patruliai“ drama „Apiplėšti mafiją“.
(N-7).
1.00 Kriminalinis veiksmo trile16.00, 17.00 Žinios. Orai.
ris „Pagrobimas“.
16.20 Šiandien kimba.
17.20 „Gamink sveikiau!“
Pirmasis Baltijos kanalas
18.00 Reporteris. Orai.
18.25 Kitoks pokalbis. Svečiuo- 6.10 Informacinė žinių laida
se M.Jampolskis (N-7).
„EURONEWS“.
19.25, 24.00 „Sukčius“ (N-7). 6.40 Naujienos.

6.45 „Geriausios atostogos su
PBK!“ „Belka ir Strelka. Išdykusi
šeimynėlė“.
6.55 „Geriausios atostogos su
PBK!“ „Lučienas“.
7.00 Labas rytas.
9.00 Naujienos.
9.20 Labas rytas.
10.05 Gyvenk sveikai!
11.20 Daugiaserijinis filmas
„Pagunda“.
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 Daugiaserijinis filmas
„Pagunda“. Tęsinys.
13.35 Kartu su visais.
14.35 „Vyriška/Moteriška“.
15.00 Naujienos (su subtitrais).
15.20 „Vyriška/Moteriška“.
Tęsinys.
15.55 „Mados nuosprendis“.
17.00 Naujienos.
17.50 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos laikas. Orų prognozė (rusų kalba).
21.05 Daugiaserijinis filmas.
„Pagunda“.
23.05 Daugiaserijinis filmas
„Dvi aistros spalvos“.
0.50 Informacinė žinių laida
„EURONEWS“.
1.20 Vakaro naujienos.
1.35 Melodrama„Iš poilsiautojų
gyvenimo“.
2.55 Mados nuosprendis.
4.35 Muzika.

niai Orlovai“.
22.00 Vaidybinis f. „Parašiutininkai“.
0.00 Vaidybinis f.„Šimtas kareivių ir dvi merginos“.
2.00 Vaidybinis f. „Auksinis
ežeras“.
3.30 TV serialas „Lėbautojai“
(2).
5.00 Vaidybinis f.„Nuskendusių
laivų sala“ (1,2).

NTV Mir Lietuva

6.00 Kava su pienu.
9.00 TV serialas „Muchtaro
sugrįžimas 2”.
10.00 Šiandien.
10.20 Prisiekusiųjų teismas.
11.25 „Prisiekusiųjų teismas.
Galutinis sprendimas”.
12.35 „Apžvalga. Ypatingas
įvykis“.
13.00 Šiandien.
13.25 Serialas„Antrasis šansas“.
14.00 Detektyvinis serialas
„Sudaužytų žibintų gatvės-12“.
15.00 Detektyvinis serialas
„Maskva. Trys stotys-2“.
16.00 Šiandien.
16.20 Detektyvinis serialas
„Maskva. Trys stotys-2“.
18.00 Kalbame ir rodome. L.
Zakošanskio pokalbių laida.
19.00 Šiandien.
19.40 Premjera. Aštraus siužeto
serialas „Kardas-2“.
21.40 Aštraus siužeto serialas.
„Mentų karai -8“.
REN TV
23.40 „Šiandien“.
7.15 „Belka ir Strelka. Išdykusi 0.00 Detektyvinis serialas „Šešeimynėlė. Sportinė komanda“. rifas“.
1.55 Aštraus siužeto serialas
7.50 Kviestinė vakarienė.
8.40 Jūrmala. Juoko festivalis. „Eigulys“.
3.50 „Kriminalinė Rusija. Šiuo10.20 Slaptosios teritorijos.
laikinės kronikos“.
11.10 Žiūrėti visiems!
4.50 „Teismo detektyvas“.
12.05 „Kariai 4“.
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi
šeimynėlė“.
Eurosport
14.00 Žiūrėti visiems!
14.55 Kviestinė vakarienė.
7.30 Vasaros universiada.
16.40 Kokie žmonės!
9.00 Vasaros universiada.
17.35 Pasaulio paslaptys su 10.00 Vasaros universiada.
A.Čapman.
12.30 Europos U19 futbolo
18.30 Šeimos dramos.
čempionatas.
19.25 Nemeluok man!
14.00 Dviračių sportas. „Tour
20.20 Kviestinė vakarienė.
de France“.
21.20 „Didžiosios išnykusių 15.00 Dviračių sportas su G. Le
civilizacijų paslaptys“.
Mondu.
24.00 „Kariai 4“.
15.15 Dviračių sportas. „Tour
0.50 Žiūrėti visiems!
de France“.
18.45 Dviračių sportas su G. Le
Mondu.
RTVi
19.00 Sporto linksmybės.
6.00, 17.08, 19.08, 22.25, 20.00 Sporto linksmybės.
20.15 Lengvoji atletika. Pasau4.00 Ypatinga nuomonė.
lio čempionatui artėjant.
7.00 Animacinis f.
8.00, 17.00, 19.00, 22.00 20.30 Europos U19 futbolo
čempionatas.
Šiandien pasaulyje.
8.30, 15.30, 23.00 Neraštin- 23.45 Dviračių sportas. „Tour
gumo likvidavimas Amerikoje. de France“.
9.00, 16.00 TV serialas „Nesi- 0.45 Motosportas.
1.15 Pasaulio motokroso čemriekite, merginos“.
10.00, 21.00, 1.00 TV serialas pionatas. FIM.
2.15 Sporto linksmybės.
„Daša Vasiljeva“.
11.00 Vaidybinis f. „Fudžou“.
13.00, 18.00 TV serialas „Ar- Viasat Sport Baltic
bato vaikai“.
7.00 Krepšinis. Eurolygos fina14.00 TV serialas „Auksinis linio ketverto varžybos. CSKA
veršis“.
- „Olympiacos“.
15.00, 0.30, 3.00 Nežinoma 9.00 Krepšinis. Eurolygos finaplaneta.
linio ketverto varžybos. „Real“
16.00 TV serialas „Nesiriekite, - „Fenerbahce Ulker“.
merginos“.
11.00 Ledo ritulys. Pasaulio
18.00, 5.00 TV serialas„Arbato čempionatas. Kanada - Latvija.
vaikai“.
13.00 Ledo ritulys. Pasaulio
20.00, 23.30 TV serialas „Auk- čempionatas. Latvija - Čekija.
sinis veršis“ .
15.00 Ledo ritulys. Pasaulio
0.30 Dokumentinis ciklas.
čempionatas. Latvija - Švedija.
2.00 Vaidybinis f. „Fudžou“.
17.00 Ledo ritulys. Pasaulio
čempionatas. Šveicarija - LaNTV ÍÀØÅ ÊÈÍÎ
tvija.
19.00 Futbolas. UEFA Čempi8.00 Vaidybinis f. „Ivanas“.
onų lygos finalas. „Manchester
10.00 Vaidybinis f. „Nauji jan- United“ - „Bayern“.
kio nuotykiai karaliaus Artūro 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų
dvare“.
lygos finalas. „AC Milan“ - „Li12.40 Vaidybinis f. „Šviesa lan- verpool“.
ge“.
23.45 Motosportas. Nascar 400
14.00 Vaidybinis f.„Kovinis kino mylių apžvalga.
rinkinys Nr.3“.
0.45 Ledo ritulys. Pasaulio
15.30 TV serialas „Lėbautojai“ čempionatas. Rusija - JAV.
(1).
2.45 Boksas. Floydas Maywe17.00 Vaidybinis f. „Žydrasis atheris - Manny Pacquiao.
karbunkulas“.
5.00 Futbolas. Vokietijos DfB
18.30 Vaidybinis f. „Paskutinė taurės finalas.„Borussia“ -„Wolgalimybė“.
fsburg“.
20.00 Vaidybinis f. „Sutuokti- 7.00 Programos pabaiga.
Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako
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paskutinis puslapis
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Bebaimis Selas
konkursas

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai

Žyginto Jurevičiaus („PR house“) nuotr.

„Bulvaras“ šįkart nori pakalbėti ne apie tai, kad Klaipėdoje pirmąjį savo atsisveikinimo koncertą surengusio lietuviškojo „popso“ dievuko Egidijaus Dragūno-Selo gerbėjai po savęs paliko šiukšlių kalnus (juk tam Selas paskui samdė valytojus). Ir ne apie
masinį alkoholio vartojimą viešose vietose prieš ir po koncerto (ko gi galima tikėtis iš
18 tūkst. euforijoje paskendusių gerbėjų?). „Bulvaras“ šįkart prisiminė dviratininkų teises. Kur tai matyta, kad metaline tvora būtų aptverta ne tik visa Vasaros estrada, bet ir
didelis plotas aplink ją, įskaitant ir dviračių takus? Negi Selas nežino, kokie aršūs yra
Klaipėdos dviratininkai? O juk jiems savaitgalį teko lipti per šabakštynus ir po pažastimi
neštis savo transporto priemones... Kita vertus, o kas jam, Selui? Juk Klaipėdoje jis lankosi paskutinįsyk...

Juokas pro ašaras
Su amžiumi pastebėjau, kad Maironis
rašo vis įdomiau ir įdomiau...

Dienos pastebėjimas

Nieko nepaveiksi, amžius daro savo.
Anksčiau 22 valandą pradėdavau dažytis,
dabar 22 valandą einu praustis...

Dienos anekdotai
- Kartais man norisi tave nužudyti.
- Iš gailesčio?
- Iš automato.

- Dukra, ateik čia.
- Tėti, mama. Ai, viskas aišku. Cigaretes radot? Iš mokyklos skambino? Jeigu

jūs dėl pinigų, tai aš viską grąžinsiu. Tėti,
narkotikai spintoj - jie ne mano, tai pardavimui. Baikit jūs. Jeigu atėjo iš policijos,
jie neturi įrodymų. Nėra lavono - nėra ir
nusikaltimo.
- Tu vazą sudaužei?..

„Bulvaras“ tęsia konkursą „Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai“. Jis
vyks tol, kol bus norinčiųjų viešumu kovoti su automobilių statymo „genijais“. Kas
mėnesį apdovanosime komisijos geriausia
pripažintos nuotraukos autorių. Norintieji
dalyvauti konkurse nuotraukas gali įkelti
interneto svetainės www.ve.lt skiltyje
„Konkursai“ arba siųsti el. paštu bulvaras@
ve.lt, taip pat tai galima padaryti tradiciniu
paštu adresu „Bulvarui“, „Vakarų ekspreso“
redakcija, M. Mažvydo al. 3, LT-92131 Klaipėda. Norintieji, kad į jų nuotraukas atitinkamai sureaguotų policijos pareigūnai, laiške turi nurodyti ir tikslų pažeidimo laiką.
ss„SPORTININKAS“. „Automobilis užfiksuotas pastatytas Juodkrantėje prie stadiono. Nors iki automobilių aikštelės - vos keliolika metrų, atvažiavę „sportininkai“
automobilį pasistatė vos keli žingsniai nuo stadiono vartelių“, - rašo 2015 07 05 19.10
val. padarytų nuotraukų autorė Lina.

kas dedasi pasaulyje

Pakrikštijo princesę

Vyksta suvalkietiškos vestuvės. Du
kalbasi:
- Kiek tu pinigų į voką jauniesiems įdėjai?
- Pinigų?! Galima pamanyti, kad vokas
nieko nekainuoja!

Pirmą kartą po princesės Šarlotės (Charlotte) gimimo Kembridžo hercogas Viljamas
(William) su hercogiene Keite (Kate) ir sūnumi Džordžu (George) viešumoje pasirodė
visi kartu. Mažosios princesės krikštynos įvyko Marijos Magdalenos bažnyčioje, Sandringame. Šarlotė buvo vežama tame pačiame vežimėlyje, kuriuo kadaise važiavo du
karalienės Elžbietos II (Elizabeth II) vaikai. Tūkstančiai gyventojų ir karališkosios šeimos gerbėjų stebėjo ir džiaugėsi šia ypatinga proga. Ceremonijoje dalyvavo karalienė,
Edinburgo hercogas, princas Čarlzas (Charles), Kornvalio hercogienė, Keitės tėvai ir jos
sesuo su broliu. Princo Viljamo ir jo žmonos Keitės dukrelę Šarlotę pakrikštijo Kenterberio arkivyskupas.
Prieš krikštynas karališkoji šeima pranešė, kad Šarlotė turės penkis krikštatėvius,
tai yra dviem mažiau nei turi jos brolis princas Džordžas. Be to, nė vienas iš Šarlotės
krikšto tėvų nėra iš karališkosios šeimos.

Bulvaroskopas
Jeigu kompiuteriai per daug galingi,
reikia įsteigti jų komisiją, ir tada jiems bus
galas.

„Bulvaro“ redkolegija su įsižeidusiais nediskutuoja ir alaus negeria

astrologija
06 22-07 22
Zodiako ženklas Vėžys

AVINAS. Slapta veikla gali duoti apčiuopiamą rezultatą. Tačiau nederėtų apgaudinėti, sukčiauti - tai
pakenktų ne tik jūsų įvaizdžiui. Savo veiksmus turėtumėte
labiau derinti su kitų, antraip gali atsirasti nenumatytų
kliūčių, uždelsimo.
JAUTIS. Nusimato naudinga išvyka, svarbus pokalbis, susitarimas, pasiūlymas. Būsite gana išradingi
bei energingi ir darysite didelę įtaką kitiems. Galimos
neblogos permainos darbe ar kitur.
DVYNIAI. Šiandien nebus kada ilsėtis. Jei žiopsosite ir delsite, gali nukentėti kai kurie jūsų interesai
arba teks keisti numatytus planus. Tačiau svarbu ne
tik platūs užmojai, bet ir pozicijos aiškumas, veiksmų
nuoseklumas.
VĖŽYS. Naudinga gali pasirodyti kelionė arba
bendras projektas su užsieniečiais, įtakingais
partneriais. Panašu, kad jums pavyks sustiprinti savo autoritetą. Galimos meilės romano užuomazgos. Įmanomas
kūrybinis ar kitoks laimėjimas.

LIŪTAS. Iš pažįstamo žmogaus gauta informacija
gali padėti pagerinti turtinius, piniginius, verslo
reikalus. Ne pro šalį būtų išsiaiškinti su partneriais ar
draugais finansines problemas, aptarti skolinimosi, kreditavimo, paramos galimybes.
MERGELĖ. Aplinkybės turėtų būti jums palankios,
jeigu mėginsite įrodyti savo teisybę, atsikovoti
prarastas pozicijas. Seksis rasti naujų partnerių, padėjėjų.
Svarbu nepasirodyti neapsisprendusiems.
SVARSTYKLĖS. Gali išsispręsti aktualus klausimas,
susijęs su darbu, verslu ar nuosavybe. Tarpininkavimas ar investicija turbūt pasirodys naudingi ir suteiks

Sveikinimai
Sveikinimus siųskite
el. paštu
gimtadienis@ve.lt
Mokami
nestandartiniai
sveikinimai
bet kuria proga
priimami dienraščio
Klientų aptarnavimo
skyriuje
M. Mažvydo al. 3.
Informacija
tel. (8 46) 411 314.

jums naujų galimybių. Drąsiai galite derėtis dėl finansinių
dalykų.
SKORPIONAS. Diena žada romantišką polėkį,
išaugusį kūrybingumą. Sunku bus atsiginti nuo
koketiškų priešingos lyties atakų. Atrodo, kad sugebėsite
suderinti intensyvią darbinę veiklą bei stiprius jausmus,
kurie neliks be atsako.
ŠAULYS. Galite pajusti didelį kai kurių asmenų
nepasitikėjimą arba patys įtariai žvelgsite į tuos,
kurie gina kitokią poziciją. Vikriai suksitės darbe, kad
turėtumėte daugiau laiko sau ir šeimai.
OŽIARAGIS. Galite vykti į netolimą kelionę, sudaryti

Gražiną
Jotkevičienę
jubiliejaus proga
sveikina
Audronė, Dalia,
Daiva, Sadutė, Irena
ir Aurelija.

ssŠIANDIEN gimtadienį švenčia
Algimantas Riauka.

sutartis, reklamuotis. Bet kuriuo atveju nusimato
renginių, susitikimų. Nepraleiskite pro ausis vertingos informacijos. Vakarą skirkite šeimai.
VANDENIS. Diena bus gana rami, harmoninga.
Galite imtis naujos veiklos, tartis dėl verslo, nekilnojamojo turto reikalų. Turbūt pavyks pagerinti išorinį
savo įvaizdį ir laimėti aplinkinių simpatijas. Tikriausiai tam
tikra prasme pasijusite praturtėję.
ŽUVYS. Palankus metas viskam, kam tereikia iniciatyvos ir darbštumo. Dėl susiklosčiusių aplinkybių
galite atsidurti dėmesio centre. Galbūt sulauksite pažadų,
susijusių su karjera, meile.

Šiandien
60 metų sukanka
Sigitui Kriaučiūnui.

Sveikina ROTARY klubo
Klaipėda” broliai.
“

