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Sentencija.  s Gyvasis literatūros kla-
sikas Juozas Erlickas: „Lietuvos tikslas galėtų 
būti - siekti, kad lietuvių kalba taptų tarptau-
tinė. Tai įmanoma, jei visus lietuviškus žodžius 
pakeistume angliškais.”

Orai.  s Sinoptikai savaitgalį prognozuoja 
vėsius ir vėjuotus orus, dienomis oras sušils 
iki 12-17 laipsnių, lietus trauktis pradės se-
kmadienį.

Įtariamoji.  s Sulaikyta 7-metės Telšių 
rajono gyventojos Skaistės Kvietkauskytės 
nužudymu įtariama 25-erių vietos gyventoja. 
Ji vakar apklausta ir suimta 3 mėnesiams. 
Manoma, kad moteris mergaitę pažinojo, be 
to, gali turėti psichikos problemų.

Liga.  s Kauno apskrityje vos antrą kartą 
per dešimtmetį užregistruotas retas susir-
gimas - tuliaremija. Manoma, kad žmogus 
ja užsikrėtė besimaudydamas užterštame 
vandens telkinyje.

Vadovas.  s Teismo sprendimu nušali-
nus Lietuvos futbolo federacijos prezidentą 
Julių Kvedarą, jai laikinai vadovaus politikas 
seimūnas Žilvinas Šilgalis.

Tyrimas.  s Generalinė 
prokuratūra nutraukė ikiteis-
minį tyrimą Drąsiaus Kedžio 
atžvilgiu dėl Jono Furmanavi-
čiaus ir Violetos Naruševičie-
nės nužudymo bei rengimosi 
nužudyti Andrių Ūsą. Spren-
dimas priimtas įtariamajam mirus.

Paklausa.  s Rugpjūtį Lietuvoje brango 
dauguma maisto produktų, labiausiai - 5,4 
proc. - išaugo ledų kaina.

Karjera.  s Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
kreipiasi į Seimą dėl pritarimo atleisti Žimantą 
Pacevičių iš Specialiųjų tyrimų tarnybos direk-
toriaus pareigų. Jis vadovo pareigas eina nuo 
2007 metų spalio.

Taupumas.  s Finansinių sunkumų 
kamuojamos Graikijos prezidentas Karolas 
Papoulias prašo sumažinti jam atlyginimą ir 
pensiją. Jis per mėnesį uždirba 23 tūkst. eurų 
(beveik 80 tūkst. litų).

Karys.  s Britų princas Harris vakar atvyko 
į Didžiosios Britanijos karių stovyklą Afganis-
tane. Teigiama, kad jis mūšiuose su Talibano 
kovotojais pilotuos sraigtasparnį.

Žibintai.  s Amsterdamo valdžia ketina 
iki 2017 metų uždaryti 100 iš 400 viešnamių 
su vitrinomis Raudonųjų žibintų kvartale. Taip 
tikimasi pažaboti organizuotą nusikalstamu-
mą ir sumažinti žmonių prekybos, su kuria 
glaudžiai susijusi prostitucija, mastą.

Ar žinote, kad s  greitojo SMS rašymo 
pasaulio rekordas - 41,52 sekundės. SMS 
sudaro 160 simbolių, rašant tekstą, teksto 
nuspėjimo funkcijos išjungiamos.

Vardas ir pavardė - 
būdas išsiskirti

„Padėkite: mane kankina mamos liga”

Vladas Garastas: 
„Klaipėda išugdė 
daug krepšinio 
talentų”

„Vakarų ekspresas” 
rengs žurnalistikos 
pamokėles 
moksleiviams

ar pavadintumėte savo sūnų austriumi arba Nikonu? o dukrelę - lūja, perla arba amaja? Vieniems tokie neįprasti vardai kelia 
šiurpą, o taip pavadinti vaikai - gailestį. Kiti, atvirkščiai, nė neketina kreipti dėmesio į aplinkinių nuomonę ir vadina savo 
atžalas taip, kad šie išsiskirtų iš pilkos masės, o neįprastas vardas atneštų gyvenimo sėkmę. atsainiai į piktdžiugiškus aplinki-
nius žiūri ir ištekėjusios moterys, pasirinkusios sutrumpintą pavardę. Kalbininkai tikina, jog neįprastų, iš užsienio atkeliavu-
sių vardų bumas - laikinas ir po truputį nykstantis reiškinys, o vaikus vadinsime neįprastais, tačiau lietuviškais vardais.

KEISTENYBĖ.  s Retus, iš užsienio atkeliavusius vardus savo vaikams dažniausiai renka ne mišrios šeimos ar užsienyje gyvenantys klai-
pėdiečiai, bet vietiniai gyventojai - matyt, kažkur juos nugirdę ar besivaikantys mados.

Tomo GUKAUSKO nuotr.

„Mane jau kelerius metus kankina 
mamos liga - priklausomybė nuo 
alkoholio. iš pradžių tai būdavo savai-
tiniai užgėrimai, dabar jie jau tęsiasi 
mėnesiais...” - redakcijai pasiguodė 
mūsų skaitytoja andželika ir paprašė 
pagalbos. 

KoVa s . Suaugęs žmogus pats apsispren-
džia: gerti arba negerti. Jis atsakingas už šį 
pasirinkimą. O vaikai tuo metu turi kovoti 
už savo teisę gyventi visavertį gyvenimą - 
su mama ar be jos.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Meras gina funkcionierius

Į Klaipėdą grįžta alaus šventė

Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras, 
mūru stojo už funkcionierius, atsakingus už sporto reformą 
uostamiestyje. 

Mindaugas 
MILINIS 
milinis@ve.lt

Atremdamas skeptikų priekaiš-
tus, esą sporto reformos metmenų 
kūrimas užkrautas ant gležnų, su 
sportu nieko bendra neturinčių 
asmenų pečių, V. Grubliauskas 
aiškina, kad reformai vadovauja 
kompetentingi specialistai. 

“Mano pavaduotojas Vytautas 

Čepas yra sporto psichologijos 
specialistas bei sunkiosios atletikos 
federacijos prezidento pavaduo-
tojas. Savivaldybės Tarybos nariai 
Algirdas Grublys ir Saulius Budi-
nas taip pat niekada nebuvo labai 
nutolę nuo sporto. Jie tikrai išgirs 
visus pasiūlymus ir atsižvelgs į 
racionalias pastabas”, - tikino V. 
Grubliauskas. 

Jo manymu, vykdomai refor-
mai labiausiai priešinasi kai kurių 
iš miesto biudžeto išlaikomų sporto 

centrų vadovai.
Pasak V. Grubliausko, iki spalio 

mėnesio reikia sukurti reformos 
metmenis, o naująją miesto sporto 
strategiją politikai privalės patvir-
tinti iki metų pabaigos.

“Noriu užtikrinti, kad fi nan-
savimas sportui tikrai nebus ma-
žesnis. Kai kuriais atvejais jis gali 
būti net ir didesnis. Tačiau jau 
dabar mes kasmet sporto bazių 
išlaikymui bei jų darbuotojų at-
lyginimams mokėti skiriame po 
12-13 mln. litų. Tai įspūdingi skai-
čiai, tačiau rezultatai, deja, nėra 
adekvatūs fi nansavimui”, - vakar 
konstatavo meras.

PAŽADAS.  s Klaipėdos meras tikina, kad naująją miesto sporto strategiją politikai privalės patvirtinti dar 
iki šių metų pabaigos.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

rugsėjo 14-16 dienomis 
Klaipėdoje, “Švyturio” menų 
doke, vyks mugė-šventė “Ša-
lia kelto karčiama 2012”, tarsi 
sugrąžinsianti klaipėdiečius ir 
miesto svečius į prieš keliolika 
metų vykusią ir populiarumą 
pelniusią alaus šventę.

“Prieš keliolika metų uosta-
miestyje vykdavo grandiozinė 
alaus šventė, kuri sutraukdavo 
išties labai daug lankytojų. Norime 
atgaivinti panašią tradiciją, todėl 
kviečiame miestiečius ir svečius 
į šventę “Šalia kelto karčiama”. 
Kam keliauti į Vokietijoje rengiamą 
“Oktoberfestą”, jei visa tai galime 
turėti čia pat. Juk Lietuva - ne tik 
krepšinio, bet ir alaus šalis”, - pa-
sakojo mugės koordinatorė Agnė 

Jocaitė.
Šventės organizatoriui bendro-

vei “Expo Vakarai” pavyko suburti 
kelis skirtingus alaus gamintojus. 
Tarp jų bus ir garsių šalyje vardų ir 
mažiau žinomų, tačiau lietuvaičių 
mėgstamų aludarių.

“Šiemet pirmasis tokios šventės 
blynas, todėl mugės dalyvių nėra 
labai daug. Jei šventė pasiteisins, 
ji taps tradicinė ir kitąmet jau pa-
kviesime kuo daugiau Lietuvos 
gamintojų bei, žinoma, svečių iš 
kaimyninių šalių”, - žadėjo A. 
Jocaitė.

Jos teigimu, šventės lankytojai 
galės ne tik paragauti skirtingų 
rūšių alaus, bet ir tradicinio tautinio 
paveldo produktų - ruginės duo-
nos, mėsiškų gaminių ir kitokių.

Renginyje dalyvaus ir amati-
ninkai bei tautodailininkai, lan-
kytojų lauks įvairios pramogos 
ir konkursai. Savo pasirodymus 
surengs grupė “Jonis”, Marius 
Jampolskis ir Irūna, Mantas su 
programa “Čiuožki”, “Tina dan-
ce”, vyks putų šou, įvairių liaudies 
kolektyvų pasirodymai. Šventės 
metu bus renkamas mėgstamiau-
sias lankytojų alus.

A. Jocaitė taip pat ragino tėve-
lius neieškoti, kur palikti vaikus - jų 
mugėje lauks speciali zona su gau-
sybe pramogų ir užsiėmimų.

KONKuRSAS.  s Šventės metu bus renkamas mėgstamiausias lan-
kytojų alus.

Irmanto SIDAREVIČIAUS (“Respublika”) nuotr.

Eglė 
RUŠKUTĖ 
egle@ve.lt

Mugės darbo laikas
Rugsėjo 14 d. 13-22 val. (6 Lt);
Rugsėjo 15 d. 12-22 val. (10 Lt);
Rugsėjo 16 d. 12-19 val. (nemo-

kamai).

Rugsėjo aštuntoji, šeštadienis - 252-oji metų 
diena, iki  metų pabaigos lieka 114 dienų. 

DIENA
Švč. Mergelės Marijos gimimo diena (Šilinės). 
Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgy-
nimą diena. Tarptautinė raštingumo diena. 
Statybininkų diena

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia Adriana, 
Adrijonas, Daumantė, Gražina, Klementina, 
Marė, Marija, Vytautas. Rytoj: Arginta, Argintas, 
Argintė, Darius, Pobiltas, Pobiltė, Pogilas, Pogilė, 

ŠEŠTADIENĮ
reNgiNiai

12 val.
Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) 

vyks edukacinis renginys, skirtas Mu-
ziejų metams, “Linksmosios muitinės 
procedūros”.

12, 14 val.
Mažosios Lietuvos istorijos mu-

ziejuje (Didžioji Vandens g. 6) Klaipėdos 
760 metų sukakties proga klaipėdiečiai 
kviečiami dalyvauti edukaciniuose 
užsiėmimuose ir kurti grafi kos darbus, 
skirtus savo miestui. Būtina išankstinė 
registracija tel. (8 46) 410527.

sPorTas
18 val.

“Švyturio” arenoje (Dubysos g. 
10) - tarptautinis draugiškas vyrų krep-
šinio turnyras dėl Vlado Garasto taurės. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Dneprope-
trovsko “Dnepr”; 20.15 val. - Klaipėdos 
“Neptūnas” - Kijevo “Budivelnik”.

TeLeViZiJa
9.30 val.

TV6 kanalu laidoje “Universite-
tai.lt” matysite, kas vyko Klaipėdos 
universitete vasarą. Bus apžvelgta 
uostamiestyje vykusi Lietuvos studentų 

sąjungos “Asamblėja 2012” bei parody-
tos Mokslo ir žinių dienos akimirkos, 
pralėkusios Lietuvos universitetuose.

SEKMADIENĮ
reNgiNiai

20 val.
“Menų valgykloje” (Daržų g. 18 

(buvusi Vydūno mokykla) koncertas 
“Akustinės spalvos” su Linu Švirinu ir 
grupe.

sPorTas
18 val.

“Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 
- tarptautinis draugiškas vyrų krepšinio 
turnyras dėl Vlado Garasto taurės. Dne-
propetrovsko “Dnepr” - Kijevo “Budivel-
nik”; 20.15 val. - Klaipėdos “Neptūnas” 
- Krasnodaro “Lokomotiv-Kuban”.

rUBriKos rėMėJas

Saulė teka 
6 val. 55 min., 
leidžiasi 20 val. 10 min., dienos ilgumas 
13 val. 15 min. Mėnuo - delčia. 

Zodiako ženklas - Mergelė.                             

ORAI. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debe-
suota, galimas nedidelis lietus. Vėjas vakarų, 
9-11 m/sek. Oro temperatūra dieną - apie 17, 
naktį - apie 12 laipsnių šilumos.                

RYTOJ temperatūra dieną - apie 16, naktį bus 
apie 8 laipsnius šilumos. Mažai debesuota. Vėjas 
šiaurės vakarų, 4-9 m/sek.   

VANDENS temperatūra Baltijos jūroje ties 
Klaipėda ir Kuršių mariose - apie 17 laipsnių 
šilumos. Bangų aukštis jūroje - 2 m.

Ramutė, Ramutis, Sergijus.

DATOS  
1992 m. 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius ir Rusijos gynybos ministras 
Pavelas Gračiovas Maskvoje pasirašė sutartį 
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. 
Rusija įsipareigojo išvesti savo dalinius iki 1993 
m. rugpjūčio 31 d.

1999 m. 
Lietuvos ambasadorius prie NATO Linas Lin-
kevičius Aljanso vadovybei įteikė Lietuvos 
integracijos į NATO programą.



Citata iš www.VE.lt. s  Skaitytojas Tomas pastebėjimus apie tai, 
kad bilietai į Lietuvos futbolo rinktinės varžybas yra brangesni nei kur kas 
turtingesnėse valstybėse, kuriose ši sporto šaka populiaresnė, komentavo 
taip: “Matyt, kažkas prakeikė mūsų futbolą. Viskas daroma, kad žiūrovai 
neateitų į rungtynes. Kažkoks siaubas. Galėtų bilietai kainuoti 10 litų, tada 
surinktų daugiau pinigų nei dabar iš 500 žiūrovų...”

Gimė.  s Per statistinę parą uostamiestyje gimdė 11 moterų - pasaulį 
išvydo 4 berniukai ir 7 mergaitės.

Mirė.  s Vakar Klaipėdoje užregistruota Liudviko Raveikio (gim. 1940 
m.), Petro Rimanto Petrėno (gim. 1935 m.), Boris Tysyachny (gim. 1940 
m.), Aleksej Polikarpov (gim. 1929 m.), Valentinos Cifirovos (gim. 1927 
m.), Stepono Skripkausko (gim. 1948 m.) ir Valentin Timofejev (gim. 1937 
m.) mirtis.

Laidotuvės.  s Šiandien Joniškės kapinėse laidojamos Valentina 
Cifirova ir Bronė Maceinienė, rytoj - Liudvikas Raveikis. Lėbartuose šeš-
tadienį laidojami Gertrūda Armonavičienė, Kazimira Stonkienė, Vytautas 
Uznys, Viktor Škulepa ir Evaldas Graželis, rytoj - Petras Rimantas Petrėnas 
ir Boris Tysyachny.

Vakar Klaipėdoje s  iki 17.20 val. užregistruoti 5 pranešimai apie 
padarytus nusikaltimus, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai 
Šilutėje iš vandens telkinio ištraukė skenduolio kūną. Greitosios medicinos 
pagalbos stoties darbuotojai sulaukė 60 kvietimų. 

Šiandien tuokiasi:  s 10.30 val. - Simonas Čėsna ir Aleksandra 
Guseva, 10.40 val. - Egidijus Tiškus ir Ieva Almonaitė, 10.50 val. - Paulius 
Karkauskas ir Evelina Riterytė, 11 val. - Rimantas Žegunis ir Eglė Viktorinaitė, 
11.10 val. - Ramūnas Mataitis ir Dina Terentiuk, 11.20 val. -Pranas Kniukšta 
ir Jolanta Kuprinskaitė, 11.30 val. - Egidijus Šiaulytis ir Džiuljeta Masionė, 
11.40 val. - Edgaras Tamavičius ir Raimonda Mačiulytė, 11.50 val. - Marius 
Bulauskas ir Olga Rusina, 12.10 val. - Igors Orinko ir Kristina Kiršytė, 12.30 
val. - Roman Batiuškov ir Julija Voitkiv, 12.40 val. - Julius Petrošius ir Daiva 
Lušaitė, 14.10 val. - Paulius Želvys ir Ernesta Šimkutė, 14.20 val. - Arvydas 
Drumstas ir Laura Ciparytė, 14.30 val. - Aurelijus Jankauskas ir Simona 
Jonušaitė, 14.40 val. - Ignas Pašilis ir Giedrė Matulionytė, 15 val. - Audrius 
Kasmauskas ir Irena Jablonskytė, 15.10 val. - Andrius Valinskis ir Julija 
Rimšaitė, 15.20 val. - Ramūnas Radevičius ir Jurgita Vaitkienė, 15.30 val. - 
Denisas Bondarenko ir Viktorija Vaitkutė, 15.40 val. - Gediminas Bernotas 
ir Zofija Šimelienė, 16 val. - Martynas Plaipa ir Laura Žvilauskienė, 16.10 
val. - Rolandas Alutis ir Marta Vološčiuk, 16.20 val. - Benediktas Vaitkevičius 
ir Jurgita Vilytė, 16.30 val. - Rokas Olendra ir Sandra Ruibytė, 16.40 val. - 
Ruslanas Gonserovskij ir Jurga Butkutė.

Susitarė.  s Klaipėdos “Neptūnui” po ilgų dery-
bų pavyko pasirašyti sutartį su 32 metų 190 cm ūgio 
gynėju Giedriumi Gustu. Buvęs Lietuvos rinktinės 
žaidėjas komandai atstovaus visą ateinantį sezoną.

“Rotariada 2012”.  s Po trejų metų pertrau-
kos 44 ROTARY klubų nariai iš visos Lietuvos susirinko Palangoje. Jau nuo 
ketvirtadienio klubų nariai aktyviai varžosi tarpusavyje įvairiose rungtyse. 
Beje, paskutinius 3 metus “Rotariada” vyko Druskininkuose.

Mokestis.  s Klaipėdos rajono valdžia nusprendė apmokestinti garažų 
savininkus už atliekų išvežimą - jiems už šią paslaugą, priklausomai nuo to, 
priklauso jie bendrijai ar ne, teks sumokėti 30 arba 60 litų metinį mokestį. 
Rajono teritorijoje šiuo metu registruoti 1504 individualūs garažai.

Nugalėtojai.  s Geriausio valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūno konkursą laimėjo Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos ugniagesys gelbėtojas Henrikas Stripinis. VI greitosios medicinos 
pagalbos žaidynėse geriausios rajoninės brigados vardą iškovojo Šilutės 
pirminės sveikatos priežiūros centro komanda.

Dvare.  s Įsibėgėja Šilutėje esančio Hugo Šojaus dvaro pastatų kom-
plekso remonto darbai. Visa šio projekto pirmojo etapo vertė - per 7,6 mln. 
litų, jie skirti iš ES fondų.

dieNos paŠtas
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“Ąžuolyno” gimnazija nenori 
prarasti karūnos

Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos bendruomenė rengia petici-
ją miesto valdžiai reikalaudama, kad būtų atšaukta neseniai 
priimta tvarka, pagal kurią gimnazijoms priskiriamos aptarna-
vimo teritorijos nurodant konkrečias gatves, arba bent jau pa-
daryta išimtis šiai įstaigai. taip pat šios gimnazijos atstovams 
nepatinka įvesti apribojimai komplektuoti ne daugiau 5 klasių.

Edita 
GUDAVIČĖ
edita@ve.lt

Tokiu valdžios sprendimu 
piktinasi ir esantys, ir buvę moky-
klos mokiniai. Peticijos rengimo 
iniciatorė Mantė Petrauskaitė 
“Ąžuolyno” gimnaziją baigė jau 
prieš 10 metų, tačiau esą ją piktina 
tai, kad valdininkai elgiasi tarsi 
sovietiniais laikais, kai buvo sie-
kiama visus suniveliuoti.

“Jei Klaipėdoje yra prestižinė 
gimnazija, kodėl reikia to gėdytis 
ir naikinti tai, kas sukurta per 
dešimtmečius? Nesinori kalbėti 
vien emocijomis, geriau faktais. 
Pavyzdžiui, šiemet per brandos 
egzaminus iš 72 šimtukų Klaipė-
dos mieste net 37 buvo “Ąžuo-
lyno” gimnazijos auklėtinių. 
Antroje vietoje - Vytauto Didžiojo 
gimnazija,  surinkusi 7 šimtukus. 
Skirtumas akivaizdus. Tai puikiai 
iliustruoja, kaip skiriasi mokinių 
parengimo lygis uostamiesčio 
gimnazijose”, - kalbėjo M. Pe-
trauskaitė.

Žinia, Klaipėdos savivaldybės 
Švietimo skyrius, teikdamas tokį 
projektą tvirtinti politikams, ak-
centavo, kad taip 14-16 metų am-
žiaus paaugliams bus užtikrintas 
vidurinio mokslo prieinamumas 
ir lygios galimybės su kitais ben-
draamžiais. Esą, kai moksleiviai 
gimnazijas rinksis pagal gyvena-
mąjį rajoną, mokyklos bus toly-
giai užpildytos, bus sureguliuotas 
mokytojų darbo krūvis. 

“Išvengsime nenormalios 
situacijos, kokia yra dabar, kad 
mokytis “Ąžuolyne” norinčių-
jų yra daugiau nei ši mokykla 
gali priimti, o kitose gimnazi-
joje moksleivių paprasčiausiai 
trūksta”, - prieš patvirtinant tokį 
sprendimą argumentavo Švieti-

mo skyriaus atstovai.
Tokia situacija mieste atvirai 

ne kartą piktinosi ir kai kurių 
kitų gimnazijų vadovai - esą 
“Ąžuolyno” gimnazija nuolatos 
“nusigriebdavo grietinėlę”, o ki-
tos gimnazijos turėdavo tenkintis 
likusiais mokiniais.

“Matyt, Klaipėdoje gimnazijų 
yra per daug, todėl ir vyksta tokia 
konkurencija”, - savo nuomonę 
išsakė “Ąžuolyno” gimnazijos 
direktorė Vilija Prižgintienė.

Tokia pati tvarka, pagal kurią 
gimnazijoms priskiriamos teri-
torijos, buvo patvirtinta ir praė-
jusiais mokslo metais. Pasak V. 
Prižgintienės, pernai ir paaiškėjo, 
kad ji ydinga. 

“Pernai stebėjome tokias ten-
dencijas, kad nemažai mokinių, 
kurie norėjo turėti gimnazijoje 
pirmenybės teises, ką garantavo 
gyvenimas priskirtame mikro-
rajone, prieš pateikdami doku-
mentus fi ktyviai pasikeitė gyve-
namąją vietą. Tokiais metodais 
praėjusiais mokslo metais pas 
mus pateko per 40 moksleivių”, 
- prisiminė V. Prižgintienė.

Kadangi tą pačią tvarką šie-
met miesto Taryba patvirtino tik 
rugpjūtį, pasak gimnazijos vado-
vės, ko gero, jos teks vėl laikytis 
tik kitais mokslo metais. Šiems 
mokslo metams “Ąžuolyno” gim-
nazija teikė įprastus jiems priėmi-

mo kriterijus - pirmenybė buvo 
suteikiama geriausiais pažymiais 
besimokantiems mokiniams.

Nerimo kai kurių švietimo 
įstaigų bendruomenėms kelia ir 
valdžios nustatytas maksimalus 
klasių skaičius - 5. O tai esą pri-
vertė kai kurių klasių moksleivius 
mokytis sausakimšose klasėse. 
Ne vienoje mokykloje klasėse 
mokosi per 30 mokinių.

Tokia situacija susidarė ir 
“Ąžuolyno” gimnazijoje. Teigia-
ma, kad norinčiųjų čia mokytis 
buvo tiek, kad rugsėjo 1-ąją būtų 
galima sudaryti 7 devintąsias 
klases, tačiau buvo leista sukom-
plektuoti tik 5. Tad į gimnaziją 
nepateko per 60 norinčių čia 
mokytis mokinių. 

“Kodėl visi veržiasi į šią gim-
naziją? Viskas labai paprasta - čia 
dirba labai stiprūs mokytojai, 
be to, į šią įstaigą susirenka visi 
motyvuoti mokiniai. Taigi jei 
padarei namų darbus - tau nėra 
gėda...” - pagrindinius motyvus 
paaiškino M. Petrauskaitė. 

Aktyvi “Ąžuolyno” gimna-
zijos gynėja dėl šios problemos 
kreipėsi ir į miesto merą Vytautą 
Grubliauską, ir į švietimo ir moks-
lo ministrą Gintarą Steponavičių. 
Pastarasis nepraleido progos 
socialiniame tinkle papolitikuoti, 
esą jis yra prieš dirbtinius moky-
klų, ypač gimnazijų dalinimus 
į teritorijas, tačiau tuo viskas ir 
pasibaigė.

M. Petrauskaitė tikino, kad ben-
druomenė nenurims ir darys visus 
galimus žingsnius, kad išsaugotų 
“Ąžuolyno” gimnazijos prestižą.

V. Prižgintienė savo ruožtu 
patikino, kad gimnazija jau apsi-
sprendė ir darys viską, kad ši įs-
taiga Klaipėdoje taptų gabiausių 
mokinių gimnazija.

“Prašysime tokio statuso. Jau 
ir pernai norėjome tokia įstaiga 
tapti, bet tam aktyviai priešinosi 
kitos gimnazijos”, - sakė V. Priž-
gintienė.

“Vakarų ekspreso” žiniomis, 
į švietimo įstaigos, skirtos ga-
biausiems mokiniams, statusą 
pretenduoja ir privati švietimo 
įstaiga Klaipėdos licėjus.

NORAI.  s Pasak “Ąžuolyno” gimnazijos vadovybės, jau šiemet bus siekiama įstaigos, skirtos gabiausiems 
mokiniams, statuso.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Dienos klausimas.  s Vakar portalo www.VE.lt lankytojų teiravo-
mės, ar jiems dažnai tenka susidurti su kelių eismo taisykles pažeidinėjan-
čiais jaunuoliais. Dauguma - 82 proc. - su jais susiduria dažnai, retai - 12 
proc., o likusieji vadinamųjų “kelių erelių” nėra sutikę.

“Šilutės eta žinios” nuotr.
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Vardas ir pavardė - būdas išsiskirti
ar pavadintumėte savo sūnų 
austriumi arba Nikonu? o du-
krelę - lūja, perla arba amaja? 
Vieniems tokie neįprasti vardai 
kelia šiurpą, o taip pavadinti 
vaikai - gailestį. Kiti, atvirkščiai, 
nė neketina kreipti dėmesio į 
aplinkinių nuomonę ir vadi-
na savo atžalas taip, kad šie 
išsiskirtų iš pilkos masės, o neį-
prastas vardas atneštų gyve-
nimo sėkmę. panašiai atsainiai 
į piktdžiugiškus aplinkinius 
žiūri ir moterys, besirenkančios 
sutrumpintą vyro pavardę. Kal-
bininkai tikina, jog neįprastų, 
iš užsienio atkeliavusių vardų 
bumas - laikinas reiškinys ir 
po truputį nykstantis, o vaikus 
vadinsime neįprastais, tačiau 
lietuviškais vardais.

kantys mados.
Pernai tarp mergaičių vardų 

atsirado Amerita, Anija, Aprilė, 
Dija, Dionė, Elanda, Estėja, Geis-
tė, Grasilė, Lūja, Linėja, Lika, 
Mantilė ir Perla. 2011 m. gimę ber-
niukai gavo vardus Auštaras, An-
gelas, Austrius, Daironas, Daugis, 
Eliotas, Elunas, Garetas, Neitas, 
Nandas, Neiras ir Sarmatas.

Šiemet neįprastų berniukų 
vardų sąrašą papildė Timas, 
Putinas, Romarijus, Skomantas, 
Neidanas, Erdvilas ir Nikonas. 
Klaipėdoje turėtų atsiliepti ir 
kelios mergaitės, šaukiamos 
Amadėja, Imelda, Abigele, Ar-
mile, Amaja, Gaudrime, Gelme, 
Vėtra, Junita.

Civilinės metrikacijos skyriuje 
registruojant vaiko vardą prašo-
ma abiejų tėvelių sutikimo - kad 
nenutiktų taip, jog  vienas iš tėvų 
užregistruoja vieną vardą, o kitas 
po kelių dienų atlekia paklaikęs ir 
nori tą vardą pakeisti.

Vardas atėjo 
ekspromtu

Pernai pirmagimės dukrelės 
sulaukęs dainininkas Andrius 
Rimiškis su žmona Vaida mer-

tik tada, kai pagaliau pamatėme 
gimusią dukrelę. Iki tol apie jį net 
nepagalvojome. Tačiau pamatę 
mažylę iš karto supratome, kad 
jos vardas Lėja. Šis vardas todėl 
ir mielas, kad atėjo pats, o ne per 
prievartą galvojant”, - pasakojo 
A. Rimiškis.

Vyras teigė, jog su žmona tik 
vėliau pasidomėjo, ką gi reiškia 
dukrai duotas vardas. Pasirodo, 
Lėja hebrajiškai reiškia antilopę. 
Paklaustas, ar nesigaili, jog du-
krelei išrinko neįprastą vardą, A. 
Rimiškis dievagojosi, jog ne.

“Ar ir kitiems savo vaikams 
išrinksiu retus vardus? Nežinau. 
Tikriausiai ir vėl lauksime, kol 
gims, ir tada žiūrėsime, koks 
vardas tinka. Manau, kad toks 
metodas geriausias”, - tikino 
dainininkas.

Grįšime prie lietuviškų
Kalbininkas Albinas Druk-

teinis, vis dažniau pastebintis ne 
itin malonią tendenciją vaikus 
vadinti neįprastais, dažniausiai iš 
užsienio atkeliaujančiais vardais, 
teigė, jog kai kuriais atvejais tai 
pateisina.

“Dabar tikrai nemažai žmo-
nių ruošiasi išvažiuoti arba jau 
gyvena užsienyje. Jų vaikai su 
visiškai lietuviškais ir užsie-
niečiui sunkiai suprantamais 
bei ištariamais vardais svečioje 
šalyje gali jaustis tikrai nejaukiai. 
Tokiu atveju užsienietiškas ar 
tarptautinis vardas šiek tiek gel-
bėja. Tačiau sunku suprasti tuos, 
kurie užsienyje nėra buvę ir ten 
važiuoti nesiruošia, tačiau vaikus 
vadina ne lietuviškai. Juo labiau 
nesuprantu tų, kurie nori vaikams 
duoti nesulietuvintus vardus, pa-
vyzdžiui, Marisol. Dar gerai, kad 
tai Lietuvoje neįmanoma”, - sakė 
A. Drukteinis.

Kalbininko teigimu, jei negy-
veni ar nesiruoši gyventi užsie-
nyje, duoti vaikui užsienietišką 
vardą - tik keistos mados dalykas. 
Jo manymu, po kelių dešimtme-
čių tokiais vardais nei kas žavėsis, 
nei jų trūks. 

“Pastaruoju metu mes vis 
kratomės lietuvybės, tačiau praeis 
kuris laikas ir norėsime prie jos 
grįžti. Vadinsime vaikus gražiais 
lietuviškais vardais, rinksimės 
įprastas lietuviškas pavardes, 
o ne sutrumpintas”, - teigė A. 
Drukteinis.

Jo manymu, ir dabar kiekvie-
nas tėvelis, ieškodamas vaikui 
vardo, gali rasti lygiai taip pat 
retą ar neįprastą lietuvišką vardą 
- reikia tik pavartyti specialius 
leidinius. 

neužvaldo.
“Šiemet moterų, pasirinkusių 

vyro pavardę su sutrumpinta 
galūne “-ė”, yra šiek tiek daugiau 
nei pernai, tačiau tokios pavar-
dės vis tiek nenukonkuruoja 
tradicinių -”-ienių”. Jas moterys 
dažniausiai ir renkasi”, - pasakojo 
B. Kaminskienė.

Pasak vyresniosios inspekto-
rės, moterys ne itin dažnai renkasi 
ir dvigubą pavardę - savo ir vyro, 
ar pasilieka tik savo.

Viena klaipėdietė, po san-
tuokos pasirinkusi sutrumpintą 
vyro pavardę, nesistebėjo, kodėl 
moterys linkusios rinktis tradici-
nes ir visiems įprastas pavardžių 
galūnes.

“Kai ištekėjau, visi ėmė klau-
sinėti, kokią pavardę pasirinkau. 
Kai išgirsdavo, imdavo pašaipiai 
stebėtis. Net pačią vestuvių dieną 
sulaukiau sveikinimo skambučio, 
tačiau sveikintojas, išgirdęs pa-
sirinktą pavardę, vietoje  gražių 
linkėjimų išvadino mane kaimie-
te”, - juokėsi moteris. 

Panašių vertinimų po vestu-
vių dar bent metus teko išgirsti ne 
vieną - ne tik artimoje aplinkoje, 
bet ir darbe ar įstaigose, kur teko 
pildyti dokumentus.

“Nors pašaipų ir buvo, tačiau 
jos nurimo. Svarbiausia renkantis 
tokią pavardę būti tvirtai apsi-
sprendus, o ne rinktis dėl mados. 
Aš puikiai žinojau, kodėl renkuo-
si sutrumpintą. Vyrui tai buvo jau 
antroji santuoka, o aš nenorėjau 
būti antroji “-ienė” tokia pačia 
pavarde. Pasirinkau man širdžiai 
mieliausią variantą ir nesuku dėl 

Eglė 
RUŠKUTĖ 
egle@ve.lt

lAIKuI BĖGANT s  ne vienas vaikas supranta, kad jo vardas yra keistas, ir jis nebenori būti juo vadinamas. 
Lietuvos įstatymai leidžia vardą pasikeisti. Tiesa, tik tais atvejais, kai tam yra rimta priežastis.

Redakcijos archyvo nuotr.

NESuNKu.  s Kalbininkų manymu, kiekvienas tėvelis, ieškodamas 
vaikui vardo, gali rasti lygiai taip pat retą ar neįprastą lietuvišką vardą 
- reikia tik pavartyti specialius leidinius. 

lĖJA.  s Andrius Rimiškis su žmona Vaida 
dukrelę pavadino Lėja - toks vardas šovė į galvą 
pamačius naujagimę. Hebrajiškai tai reiškia 
antilopę.

Stasio ŽUMBIO (“Vakaro žinios”) nuotr.

Tomo GUKAUSKO nuotr.

Pasak Klaipėdos miesto Ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
vyresniosios inspektorės Irenos 
Zabulienės, uostamiesčio tėveliai 
vaikams panašius vardus renka 
ištisus dešimtmečius: “Būna, vie-
nas kitas iškrenta iš sąrašo, vėliau 
vėl sugrįžta, arba atsiranda koks 
nors naujas.”

Per tris šių metų ketvirčius po-
puliariausi berniukų vardai Klai-
pėdoje buvo Lukas (25), Danielius 
(23), Jonas (22), Kristupas (17) ir 
Mantas (15). Mergaičių - Emilija 
(21), Liepa (17), Austėja (14), Ema, 
Eva (po 13) ir Gabija (12).

Pernai populiariausi mergai-
čių vardai buvo Gabija, Gabrielė, 
Ugnė, Kamilė ir Ema (užpernai 
- Ugnė, Gabija, Austėja, Emilija, 
Urtė, Kamilė ir Ieva). Berniukus 
pernai dažniausiai vadino Matu, 
Luku, Jonu, Jokūbu ir Danieliumi 
(užpernai - Matu, Nojumi, Luku, 
Augustu ir Justu).

Tačiau tėveliai nei pernai, 
nei šiemet nesibaimino ir retų 
bei negirdėtų vardų. Pasak I. 
Zabulienės, retus, iš užsienio 
atkeliavusius vardus dažniausiai 
renkasi ne mišrios šeimos ar už-
sienyje gyvenantys klaipėdiečiai, 
bet vietiniai gyventojai. Matyt, 
kažkur juos nugirdę ir besivai-

“Yra tikrai labai gražių retų 
lietuviškų vardų, todėl tėvelius, 
tokiais pavadinusius savo vaikus, 
galime tik pasveikinti”, - sakė 
kalbininkas.

sutrumpintų 
pavardžių - nedaug

Šiais laikais išsiskirti siekiama 
ne tik duodant vaikui neįprastą 
vardą, bet ir moteriai pasirenkant 
sutrumpintą vyro pavardę.

Klaipėdos miesto Civilinės 
metrikacijos skyriaus vyresnioji 
inspektorė Birutė Kaminskienė, 
dirbanti su santuokos dokumen-
tais, tikino, jog nors mada rinktis 
sutrumpintą vyro pavardę yra 
pastebima - tokių moterų kas-
met po truputėlį daugėja, tačiau 
visos pavardžių “rinkos” jos 

to galvos”, - sakė klaipėdietė.

Klaidingą pasirinkimą 
galima ištaisyti

Nors vardo pats nepasirinksi, 
visada yra galimybė tėvų klaidą 
ištaisyti. Lietuvos įstatymai lei-
džia vardą pasikeisti. Tiesa, tik 
tais atvejais, kai tam yra rimta 
priežastis. Dar paprasčiau ištai-
syti ar pasikeisti  nepatinkančią 
pavardę.

Teisingumo ministerijos duo-
menimis, 2010 m. vardas arba 
(ir) pavardė buvo pakeisti 1 732 
asmenims. 2011 m. vardą arba (ir) 
pavardę pakeitė 1 699 asmenys. 
Šiais metais iš civilinės metrika-
cijos įstaigų į Teisingumo minis-
teriją jau atkeliavo 769 prašymai 
keisti turimus asmenvardžius, iš 

gaitei išrinko retą 
vardą Lėja. Daini-
ninkas pasakojo, jog 
prieš vaikeliui iš-
vystant pasaulį teko 
nemenkai pavargti - 
vartyta daug knygų, 
vardynų, domėtasi 
įvairiausiais vaikų 
vardais, tačiau to 
vienintelio išsirinkti 
niekaip nepavyko.

“Peržiūrėjome 
gausybę vardų, ta-
čiau nė vienas taip 
ir netiko. Galiausiai 
ekspromtu į galvą 
šovė vardas Lėja. Jo 
neradome nė vienoje 
peržiūrėtoje knygoje. 
Tiesiog ėmė ir iški-
lo mintyse. Beje, šis 
vardas į galvą šovė 
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Informacija

Užsienio garsenybių vaikų vardai

iNForMaCiJa

FANTAZIJA.  s Angelina Jolie ir 
Bradas Pittas savo pirmąją tikrą 
dukterį pavadino Shiloh.

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, 2012-ųjų pradžioje 
populiariausi vyrų vardai buvo Jonas, 
Vytautas, Antanas, Tomas, Mindaugas, 
Juozas, Darius, Kęstutis, Andrius ir 
Mantas. Moterų - Irena, Janina, Ona, 
Kristina, Lina, Danutė, Regina, Rasa, 
Daiva ir Aldona.

Dažniausios vyrų pavardės - 
Kazlauskas, Jankauskas, Petrauskas, 
Stankevičius, Vasiliauskas, Žukaus-
kas, Butkus, Paulauskas, Urbonas ir 
Kavaliauskas. Moterų - Kazlauskienė, 
Jankauskienė, Petrauskienė, Stanke-
vičienė, Vasiliauskienė, Paulauskienė, 
Žukauskienė, Urbonienė, Navickienė 
ir Kavaliauskienė.

Pernai vyriškos lyties kūdikiai 
dažniausiai gavo tokius vardus: Ma-
tas, Jokūbas, Lukas, Nojus, Dovydas, 
Armandas, Emilis, Jonas, Justas ir 
Dominykas. Mergaitės - Ugnė, Gabija, 
Emilija, Kamilė, Gabrielė, Goda, Ieva, 

Viktorija, Austėja ir Smiltė.
Petrauskas, Jankauskas, Kaz-

lauskas, Ramanauskas, Stankevičius, 
Žukauskas, Balčiūnas, Vasiliauskas, 
Urbonas ir Pocius - pernai buvo 
dažniausios berniukų pavardės. Stan-
kevičiūtė, Petrauskaitė, Kazlauskaitė, 
Butkutė, Jankauskaitė, Navickaitė, 
Pociūtė, Rimkutė, Ramanauskaitė ir 
Balčiūnaitė - mergaičių.

iNForMaCiJa

“Reuters” nuotr.
Neįprastus vardus savo vaikams 

linkę duoti žmonės visame pasaulyje. 
Tai ypač būdinga įžymybėms. Jos 
stengiasi savo atžalas pavadinti taip, 
kad šios išsiskirtų ir būtų aptariamos 
kone visame pasaulyje. Garsusis virėjas 
Jamie’s Oliveris tikriausiai taptų keis-
čiausių vaikų vardų rekordininku - visus 
savo keturis vaikus jis pavadino labai 
neįprastais, be to, net trinariais vardais. 
Dukrelės gavo Petal Blossom Rainbow 
(Vainiklapio Žiedė Vaivorykštė), Daisy 
Boo Pamela (Saulutė Pamela), Poppy 
Honey Rosie (Aguonų Medus Rouzė) 
vardus. Jaunėlis sūnus pavadintas 
Buddy Bear Maurice (Bičiulis Meškinas 
Morisas). Neatsilikti stengiasi ir kiti pa-
saulyje garsūs asmenys. Kate Holmse ir 
Tomas Cruse’as savo dukrelę pavadino 
Suri, o svajonių pora Angelina Jolie ir 
Bradas Pittas savo pirmąją tikrą duk-
terį pavadino Shiloh. Netrūksta ir dar 
daugiau keistai pavadintų garsenybių 
vaikų - Apple (Obuolys), Sunday (Se-

kmadienis), Bluebell (Varpelis (gėlė) 
ir kitokių.

jų - 87 prašymai keisti nepil-
namečio vaiko, vyresnio nei  3 
mėnesių amžiaus, vardą.

“Šiemet sumažėjusį ministeri-
ją pasiekiančių prašymų skaičių 
lėmė praeitų metų pabaigoje 
įtvirtinti pakeitimai, dėl kurių 
pavardžių pakeitimo procedūra 
tapo paprastesnė ir greitesnė, nes 
kai kuriais atvejais su pavardės 
keitimu susijusius klausimus 
civilinės metrikacijos įstaigos 
sprendžia savarankiškai. Pagal 
anksčiau galiojusią tvarką, pra-
šymų pakeisti pavardę pagrįs-
tumą visada turėjo įvertinti ir 
Teisingumo ministerija, o tai lėmė 
ilgesnį jų nagrinėjimą”, - pasako-
jo teisingumo ministro patarėja 
ryšiams su visuomene Vaida 
Vincevičiūtė.

priežastys įvairios
Pasak jos, statistinė informaci-

ja, dėl kokių priežasčių pilname-
čiai asmenys pageidauja pakeisti 
turimą vardą arba (ir) pavardę, 
Teisingumo ministerijoje nėra 
kaupiama. Vis dėl to pastebimos 
tam tikros asmenvardžių keitimo 
tendencijos. Pavyzdžiui, nere-
tai jaunuoliai suskumba keistis 
pavardę vos sulaukę pilname-
tystės. 

Taip pat pasitaiko nemažai 
atvejų, kai santuoką nutraukę 
žmonės tik vėliau apsisprendžia, 
kokią pavardę jiems turėti - susi-
grąžinti ikisantuokinę ar pasilikti 
bendrą su buvusiu sutuoktiniu, 
kuri dažniausiai yra ir vaikų 

pavardė. 
Pagal galiojantį teisinį re-

guliavimą, nepilnamečio vaiko 
pavardė gali būti keičiama į vieno 
iš tėvų pavardę. Dažnai pasitaiko 
atvejų, kai keičiant tėvų pavardes 
kartu prašoma pakeisti ir jų ne-
pilnamečių vaikų pavardes, tam, 
kad visi šeimos nariai turėtų vie-
nodas. Jeigu vaiko tėvai gyvena 
atskirai ir turi skirtingas pavar-
des, dažnai prašoma pakeisti vai-
ko pavardę į to iš tėvų pavardę, 
su kuriuo vaikas gyvena. 

Be to, anot V. Vincevičiūtės, 
pasitaiko ir atvejų, kuomet tėvai 
dar vaikui nesulaukus pilname-
tystės sumano pakeisti jo vardą, 
nes suvokia parinkę netinkamą 
arba pats vaikas nenori būti juo 
vadinamas. Nuo praėjusių metų 
pabaigos teisingumo ministro įsa-
kymu įtvirtinta galimybė tėvams 
pakeisti nepilnamečio vaiko var-
dą. Prašyti pakeisti nepilnamečio 
vaiko vardą galima tik tuo atveju, 
jeigu turimas vardas neatitinka 
jo interesų, taip pat, jeigu vaiko 
vardo keitimas neprieštaraus jo 
interesams. 

Iki šių metų rugpjūčio mė-
nesio pabaigos Teisingumo mi-
nisteriją pasiekė 87 prašymai 
keisti nepilnamečio vaiko vardą. 
Dažniausiai pageidaujama vaiko 
turimus du vardus pakeisti į vie-
ną iš jų, kuriuo vaikas vadinamas, 
arba vaiko turimą vieną vardą pa-
keisti į kitą vardą, kuriuo vaikas 
vadinamas ir kuriuo prisistato 
aplinkiniams. 

Skriaudžiamos klaipėdietės 
ras saugų prieglobstį

“Lietuvą” vedė du kapitonai

Vakar Klaipėdoje atidarytas 
Moterų krizių centras  plės 
socialines paslaugas miesto 
moterims ir vaikams, ken-
čiantiems smurtą šeimoje, 
taip pat - nukentėjusioms dėl 
prekybos žmonėmis, prosti-
tucijos.

Ivona 
ŽIEMYTĖ
ivona@ve.lt

“Naujo Klaipėdos miesto Šei-
mos ir vaikų gerovės centro pada-
linio labai reikėjo, nes patiriančių 
smurtą moterų yra gana daug, tas 
skaičius nuolat kinta. Vienokią 
pagalbą suteiks nevyriausybinės 
organizacijos, kitokią - policijos 
pareigūnai, o mes skleidžiame 
gerą žinią moterims, kad jos gali 
išsivaduoti iš baimės ir keisti 

situaciją, bent trumpam ištrūkti 
iš traumuojančios aplinkos, pa-
dedamos socialinių darbuotojų 
stotis ant kojų, įvertinti tokį gy-
venimą, ir kurti jį kitokį”, - sakė 
naujojo centro vadovė Rita Bratė-
naitė-Vitkienė.

Pasak specialistų, smurtas šei-
moje nepriklauso nuo agresyvaus 
sutuoktinio socialinio statuso, 
religijos, seksualinės orientacijos 
ar tautybės. Absoliuti dauguma 
aukų yra moterys, dažniausiai 
jos patiria fi zinio, psichologinio, 
seksualinio ir ekonominio smurto 
derinį. Smurtauti prieš moterį gali 
ir giminės, ir kiti artimieji, aukų 
vaikai, kurie mato tai, ko neturėtų 
matyti. 

Bendra projekto vertė - 3 mln. 

ĮKuRTuVĖS.  s Jaukus, patogus, pritaikytas moterų ir vaikų porei-
kiams, tinkamas atgaivai ir relaksacijai Moterų krizių centras pasiruošęs 
priimti smurtą patiriančias moteris ir suteikti joms būtiną pagalbą.

NETRūKSTA.  s Pasak naujojo 
Moterų krizių centro vadovės Ritos 
Bratėnaitės-Vitkienės, patiriančių 
smurtą moterų Klaipėdoje yra 
gana daug.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr. 

191 tūkst. litų. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija pro-
jektui įgyvendinti skyrė 325 185 
litus, Danijos “Espersen” fondas 
- 1 mln. Lt. Kitą dalį lėšų - 1,8 mln. 
Lt - sudarė struktūrinių Europos 
Sąjungos fondų lėšos.

Panaudojant jas, Taikos pros-
pekte iškilo modernus dviejų 
aukštų 400 kv. m ploto pastatas 
su reikalingais baldais ir įranga. 
Jame vienu metu galės apsistoti 
daugiau nei 18 smurtą patyrusių 
moterų su vaikais. Jos bus prii-
mamos ypatingais krizės atvejais, 
smurto aukoms bus teikiamos 
įvairios konsultacijos ir psicho-
loginė pagalba. Jaukioje, saugioje 
aplinkoje krizių ištiktos moterys 
galės gyventi iki 6 mėnesių.

Vakar legendinės jachtos 
“lietuva” įgula po beveik tris 
mėnesius trukusios kelionės 
pasiekė Klaipėdos uostą.

Vytautas MILIUS

Komanda, kurios branduolį 
sudarė jauni buriuotojai, sė-
kmingai dalyvavo kasmetinėse 
“The Tall Ships Races” var-
žybose ir iškovojo du prizus. 
Pirmasis - už antrąją vietą savo 
klasėje etape Lisabona-Kadizas. 
Antrasis - už geriausią pasiro-
dymą įgulų parade La Korunos 
uoste Ispanijoje.

“Jau 37-uosius metus skaičiuo-

janti jachta “Lietuva” sėkmingai 
ir garbingai atstovavo Klaipėdai 
ir visai šaliai. Iškovojusi du prizus 
ir aplankiusi 9 šalis, įgula laimin-
gai grįžo namo”, - garsusis bu-
riuotojas Steponas, Kudzevičius 
pranešė miesto merui Vytautui 
Grubliauskui.

Uostamiesčio vadovas, svei-
kindamas grįžusius buriuotojus,  
pažymėjo, kad miestas mintimis 
buvo su įgula.

“Klaipėda ištikimai jūsų lau-
kė, nuolatos jumis tikėjo, visada 
didžiavosi ir dar ilgai didžiuosis. 
Linkiu visur ir visada regėti mūsų 
visų miestą”, - teikdamas dovaną 
sakė meras.

“Tai buvo pats ilgiausias ir 
vienas iš sudėtingiausių plauki-
mų nuo pat 2004 metų, kuomet 
pradėjome dalyvauti “The Tall 
Ship Races” važybose. Oro sąly-
gos buvo labai neparankios, todėl 
savo pasirodymą vertiname gerai, 
tiesa, visada norisi pasirodyti 
dar geriau”, - įgulos pasirodymą 
įvertino “Lietuvos” kapitonas 
Osvaldas Kudzevičius.

Birželio 19 dieną Klaipėdos 
uostą palikusiai jachtai beveik 
visą laiką vadovavo būtent šis 
kapitonas. Tik vieną kartą, prisi-
švartavus Dublino uoste, šturvalą 
jūrininkas patikėjo savo tėvui 
Steponui.

“lIETuVA”.  s Iš viso įguloje pasikeisdami darbavosi 2 buriuotojai. “Lietuva” įveikė daugiau nei  000 
jūrmylių, aplankė Belgiją, Prancūziją, Portugaliją, Ispaniją, Gibraltarą, Airiją, Vokietiją.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.
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Tel. 49 34 35    
dar bo die no mis 
nuo 10 iki 13 val.,
grazina@ve.lt

GražiNos sKiltis

pa Gal Bos  tUr Ge lis

Apie vieną valdžios kiaulystę

Kur dingsta mūsų pinigai?

Šis tas apie šypsenas
Kai iš ponios Juzefos gavau laiš-

kelį, pagaliau supratau, kodėl mes 
taip mažai šypsomės. Štai jo turinys:  
“Mes turim tokią viršininkę, kurios 
akivaizdoje geriau jau nesišypsoti. 
Per vieną dieną triskart gavau pastabą 
dėl šypsenos. Pirmąją - dar nespėjus 
atsirakinti kabineto durų. Buvo labai 
gražus saulėtas rytas, nuotaika puiki, 
į darbą atėjau šypsodamasi - gera ir 
tiek. Su šypsena per visą veidą pa-
sisveikinau ir su viršininke. Tą pačią 
akimirką vietoj “Labas rytas” išgirstu: 
“Ko čia šypsais? Darbo mažai turi?” Jai 
nepavyko sugadinti mano džiugaus 
nusiteikimo, nors tą pačią dieną dar 
dukart viršininkė rūsčiu tonu perspėjo 
nesišypsoti. Pasirodo, dalis žmonių 
mano, kad šypsosi tik dykaduoniai, 
nors seniai įrodyta: laimingi žmo-
nės padaro daug daugiau ir geriau 
atlieka jiems pavestas užduotis. Be 
to - besišypsantieji daug geriau nu-
teikia ir aplinkinius. O gal aš klystu? 
Po viršininkės pastabų nusprendžiau, 
kad vidinės ar išorinės laimės pojūčio 
geriau jau nedemonstruoti. Geriau jau 
savo emocijas užspausti...”

Taigi geriau jau bendram niū-
rumo fone neišsiskirti... Jeigu tavo 
viršininkui dėl keliasdešimties prie-
žasčių sugedęs ūpas, o tu lyg niekur 
kaip paukštis įplasnosi į jo kabinetą 
su džiugia žinia, jam ūpą dar labiau 
apkartinsi. Ir pamėgink šypsotis 
aplinkoje, kurioje visi murkso kaip 
per gedulingus pietus... Na, tapsi 
priešų priešas, kaip toji Juzefa savo 
viršininkei. 

Nežinau, kaip ten su savo jaus-
mais ir išgyvenimais tvarkosi italai, 
ispanai. Pagaliau netgi šiauriečiai 
danai, kurių nukarusiais žandikauliais 
kaip mes retai tepamatysi. Pagaliau 
ir tie patys “tūpi” amerikonai, dažnai 
užsivožę šypsenas kaip kaukes netgi 
tuomet, kai patiria bankrotą ar varo-
mi iš darbo. Šypsosi, nors tu ką. Nes 
jei nesišypsotų, negautų kito darbo. 
Atvirkščiai nei pas mus, kai tu dėl 
savo geros nuotaikos, išdaigų gali tą 
darbą prarasti. O kaimynas, išvestas 
iš kantrybės tavo gero ūpo, su vinimi 
pravarys automobilio šoną ar dar ge-
riau - tą vinį suvarys į padangą...

Taigi - kodėl Lietuvos svečiai 
stebisi neregiantys besišypsančių 
lietuvių?

Turgelio vartai atkelti darbo 
dienomis 10-13 val.  Prašymus, klau-
simus siųskite el. paštu grazina@
ve.lt arba rašykite komentarus “Va-
karų ekspreso” interneto svetainėje 
www.ve.lt. Pagalbos turgelio rubri-
kos telefono numeris - 493435.

Baldai.  s Turgelis gavo tokio 
turinio prašymą: “Po žmonos, kurios 
gydymui vyras buvo paėmęs paskolą, 
mirties žmogus augina du vaikus, ku-
riuos be galo myli. Tačiau šeimai, dabar 
besikuriančiai bendrabutyje, labai daug 
ko trūksta: sofų, ant kurių galėtų mie-
goti vaikai, rašomojo stalo, kitų baldų. 
Praverstų ir buitinė technika. Kreipiuosi 
pagalbos tai šeimai jai net nežinant. 
Skambinti Rūtai tel. 8 687 02646.”

Dokumentai.  s Rasti Maliko 
Šimašiaus dokumentai - gimimo ir 
šauktinio liudijimai. Kreiptis į “Vakarų 
ekspreso” skelbimų skyrių (M. Maž-
vydo a. 3, I aukštas, 9 - 17 val. darbo 
dienomis). 

Raktai.  s Rugsėjo 6 d., apie 16 
val., Sausio 15-osios stotelėje (prie 
Taikos pr. 18 namo) rasti buto raktai. 
Savininkas gali skambinti tel. 8 672 
32293 Andriui.

VAIZDuOTĖ.  s Miesto valdininkai mokamų vietų automobiliams laikyti įrengimą įsivaizduoja taip - pur-
vyne pastato “parkomatą” bei kelio ženklą, kad čia esti aikštelė.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.
Mažiau nei 6 proc. rinkliavos 
už automobilių stovėjimą 
Klaipėdos gatvėse panau-
dojami pagrindiniam tiks-
lui - automobilių stovėjimo 
vietoms įrengti. Kur dingsta 
kiti pinigai? apie tai ir pakal-
bėsime.

Mindaugas 
MILINIS 
milinis@ve.lt

Praėjusiais metais automo-
bilių naudotojai, mes su jumis, į 
Klaipėdoje įrengtus “parkoma-
tus” sumetėme 1,749 mln. litų. 
Nusprendžiau sužinoti, kur buvo 
išleisti šie pinigai.

Prisiminiau, kad prieš įve-
dant vietinę rinkliavą, buvo 
įrodinėjama, kad surinktos lėšos 
bus naudojamos šventiems tiks-
lams. Esą įsigaliojus rinkliavai 
bus pagerinta miesto ekologinė 
būklė, sumažinti automobilių 
srautai raudonojoje, geltonojoje, 
mėlynojoje ir žaliojoje zonose. O 
už surinktas lėšas bus įrengiamos 
mokamos vietos automobiliams 
statyti, jos eksploatuojamos. Aiš-
ku, turėjo likti pinigų ir pačiai 
rinkliavai administruoti, viešojo 
transporto nuostoliams dengti ir 
viešajai transporto infrastruktūrai 
vystyti bei prižiūrėti. 

Sužinojęs, kokią krūvą pinigų 
pavyko surinkti, nė neabejojau, 
kad už juos bus įrengtos kelios 
aikštelės automobiliams laikyti. 
Aišku, vienas kitas litas ir rin-
kliavos administratoriams turėjo 
nukristi.

Merijos Miesto ūkio depar-
tamento direktorius Liudvikas 
Dūda išsyk perspėjo, kad teisę 
paklausti turiu, tačiau ar gausiu 
atsakymą... Tik vėliau supratau, 
ką jis turėjo galvoje.

Po kelių raginimų iš pokal-
bininko pavyko išpešti, kur tie 
pinigai buvo išleisti. Savo delsimą 
L. Dūda teisino tuo, esą departa-
mente nėra fi nansininko. Tačiau 
netrukus turėtų pradėti dirbti 
naujas darbuotojas, bet kol jis 
įsivažiuos, kol viską sužinos. 

Pagaliau gavau tokius skai-
čius: 842 330 litų sumokėta “par-

komatus” išperkamosios nuomos 
būdu pardavusiai bendrovei, 555 
230 litų kainavo sistemos eksplo-
atavimas. 

Užtat tik 102 100 litų kainavo 
gatvių ženklinimas. Tai tik 5,8 
proc.! O kur žadėtos naujos sto-
vėjimo vietos? O kas ištyrė, kad 
sumažėjo oro tarša? Į šiuos klau-
simus atsakymo negavau.

Dar daugiau, iš pajamų at-
ėmęs išlaidas pasigedau 249,64 
tūkst. litų.

Čiupau telefoną, surinkau 
jau atmintinai išmoktą numerį... 
Kitame laido gale atsiliepęs L. 
Dūda suskubo aiškinti, kad tie 
pinigai yra, jie niekur nedingo. 
Tik jis negali pasakyti, kur jie 
buvo išleisti. Vėl išgirdau tą pačią 
graudžią dainą apie fi nansininką. 
Tiksliau, jo nebuvimą. O kol nau-
jasis įsivažiuos... Todėl turėčiau 
skambinti piniginius reikalus 
merijoje geriausiai išmanančiai 
Finansų skyriaus vedėjai, tokiai 
Rūtai Kambaraitei. 

Paskambinau poniai Rūtai. 

Toji pažadėjo pati nueiti į Miesto 
ūkio departamentą, “pakelti” 
dokumentus ir išsiaiškinti, kur 
dingo ketvirtis milijono.

Paaiškėjo, kad pinigai niekur 
nedingo, tik dalis pinigų buvo 
perkelta vienur, dalis pasiliko 
kitur, vienoje programoje išleista 
tiek, o kitoje - tiek.

“Skaičiai ten sutampa. Tačiau 
aš negaliu pateikti tos informaci-
jos, kur panaudotas likęs ketvirtis 
milijono, kadangi asignavimų 
(koks rimtas terminas! - Aut. 
past.) valdytojas yra Miesto ūkio 
departamentas, jis tegu ir aiškina. 
Yra toks Transporto skyrius, kuris 
ir vykdo tas programas. Jo vedė-
jas Rimantas Mockus jums viską 
ir paaiškins”, - maloniai patarė R. 
Kambaraitė.

Tačiau minėtasis R. Mockus 
nebuvo toks malonus. Jis iškart 
“pasiuntė” labai toli.

“Nieko nežinau. Kreipkitės 
į Viešųjų ryšių skyrių. O jei jau 
R. Kambaraitė pradėjo, ji tegu ir 
užbaigia teikti informaciją. Pinigi-

niai reikalai - jos sritis, jos ir klaus-
kite. Sakote, kad L. Dūda pasakė 
skaičius? Tai ko dar norite? Jis 
mūsų vadovas, jis geriausiai viską 
žino”, -  patarė R. Mockus.

Ratas užsidarė. L. Dūdai 
skambinti ir vėl klausytis jo 
rypavimo apie finansininką, 
tiksliau - jo nebuvimą, tiksliau 
- neįsivažiavusį naują darbuo-
toją, nedrįsau. Negi jis galėtų 
paaiškinti, kodėl 249,6 tūkst. Lt 
nebuvo panaudoti automobilių 
stovėjimo vietoms įrengti? Per-
šasi visokios “sąmokslo” teorijos. 
Gal tie pinigai įkrito į bendrą 
miesto biudžeto katilą ir buvo 
“pravalgyti”? O buhalteriškai 
“perkelti” į šiuos metus tik todėl, 
kad tikėtasi šiemet atsigriebti ir 
tą skolą grąžinti kitąmet? Juolab 
kad kitąmet praplėsta rinkliavos 
mokėjimo bazė, o šiemet gatvių 
ženklinimui ir keliems kelio žen-
klams pastatyti per pusę metų 
tebuvo išleista 30 tūkst. litų.

Visokios mintys kirba. O gal 
jos ir teisingos?

Ne tik mes - žemiau pasi-
rašiusieji, bet ir dauguma 
tauralaukio gyventojų esame 
pasipiktinę Klaipėdos miesto  
tarybos sprendimu atšaukti 
7-ąjį mikroautobusų maršru-
tą.

Nežinome, kodėl miesto val-
džia bando kenkti Tauralaukio 
gyventojams ne gerindama, o 
nuolat blogindama susisiekimą 
su miesto centru. Norėtume 
gerbiamiesiems valdininkams 
priminti, kad Tauralaukis jau se-
niai yra MIESTO, o ne RAJONO 
teritorijoje, todėl nevalia lyginti 
Tauralaukio su gyvenvietėmis, 
nepriklausančiomis miestui.

Argi ne keista, kad Tauralau-
kio gyventojai, norintys pasiekti 
miesto centrą arba, pavyzdžiui, 
vos per kelis kilometrus nutolusį 

Mažąjį Kaimelį, dabar priversti 
pirma vykti iki miesto ligoninės, 
o paskui vėl (atgal) į Mažąjį Kai-
melį. Visi šitie persėdinėjimai 
kainuoja ne tik ženkliai daugiau 
laiko, bet ir pinigų. 

Apmaudu, kad miesto valdžia 
dėl  savo miestiečių – Tauralaukio 
gyventojų – nepadarė nieko, kad 
pagerintų susisiekimą. Galėjo juk 
seniai pratęsti 14-ojo maršruto 
autobuso liniją. Turbūt nerasime 

Klaipėdos mieste daugiau nė 
vieno gyvenamojo rajono, kurio 
gyventojai būtų priversti eiti vieną 
ar net du kilometrus iki artimiau-
sios miesto autobusų stotelės. Tau-
ralaukis per 10-15 metų išsiplėtė 
dvigubai ar trigubai, o 14-asis 
autobusas vis dar mus veža tik iki 
Tauralaukio prieigų. Kaip ir prieš 
20 metų. Argi nekeista? 

Panašu, jog miesto valdžiai 
Tauralaukio gyventojai reikalingi 
tik balsams atiduoti. Galim ponu-
lius užtikrinti, jog mūsų balsų jie 
per rinkimus nesulauks. Negali-
me pasitikėti valdžia, kuri spjovė 
į surinktus tūkstantį parašų dėl 
mums patogaus 7-ojo maršruto 
išsaugojimo. 

Pagarbiai,Tauralaukio 
gyventojai: Rasa, Nijolė, 

Dalia, Juozas,Violeta, Nataša, 
Jūratė ir kt.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.
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R. Jonaitis: “Atlantas” vis tvirčiau stojasi ant kojų” 

Paulius 
MATULEVIČIUS
paulius@ve.lt
MATULEVIČIUS

“Žaidėjai turi daug ambicijų”
Romualdas NORKUS, vienas iš “Atlanto” trenerių
Šiandieninė “Atlanto” komanda yra visiškai kita nei 

buvo pirmoje sezono pusėje. Pasikeitė apie 80 procentų 
žaidėjų. Ši ekipa yra jauna, entuziastinga bei ambicin-
ga. Žaidėjai yra kovingai nusiteikę. Svarbiausia, kad 
naujai į komandą atvykę futbolininkai geriau jaučiasi 
psichologiškai - jie neatsinešė pralaimėjimų nuotaikos. 
Žinojome, kad rezultatai gerės. Pas mus atvyko daug 
futbolininkų, iš kurių galėjome rinktis. Dabar koman-
doje esantys žaidėjai perėjo didelę atranką, todėl yra 
gana pajėgūs. Mano manymu, šios komandos branduolį 
išlaikius 2-3 metus ir truputį papildžius, galima “nulipdyti” gana įdomią koman-
dą. Neabejoju, kad “pasigausime” 2-3 komandas, šiuo metu stovinčias aukščiau 
už mus, ir pakilsime iš lentelės apačios.

KoMeNtaras

PASITEMPĖ.  s “Atlanto” ekipos pastarųjų rungtynių vaizdas teikia papildomų vilčių: žaidimas tapo 
techniškesnis, pasiektos kelios gražios pergalės. Itin gražiai sužaista ir su daugkartiniais šalies čempionais 
- Panevėžio “Ekrano” futbolininkais. Pralaimėta tik per pridėtą rungtynių laiką - 1:2.

Šiemet bankroto procedūrą 
susitvarkęs ir iš skolų išbridęs 
Klaipėdos “atlanto” futbolo 
klubas vis tvirčiau stojasi ant 
kojų ir optimistiškiau žvelgia 
į ateitį. prieš pat lietuvos 
futbolo a lygos čempionato 
pradžią iš ilgamečio “atlan-
to” vadovo Vacio lekevičiaus 
vairą perėmęs romualdas Jo-
naitis žaidėjams įkvėpė naujų 
vilčių, o Klaipėdos žiūrovai vėl 
mieliau eina stebėti futbolo: 
žaidimas tapo gražesnis, tech-
niškesnis bei vėl jaučiamas 
pergalės skonis. 

Kuomet liepos mėnesį “Atlan-

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Džiugu, kad ištikimiausi 
sirgaliai ir rėmėjai nepali-
ko komandos, kai buvo la-
bai sunku. Dabar situacija 
jau kur kas geresnė. Šiuo 
metu klubas jokių įsiskoli-
nimų neturi. 

Romualdas JONAITIS

to” komanda gerokai atsinaujino: 
į Klaipėdą atvyko treneris iš Pran-
cūzijos Sebastienas Roquesas, 
įsiliejo italas sporto direktorius 
Giorgio Bissonas bei pasikeitė 
maždaug 80 procentų žaidėjų, 
“Atlanto” jėgą pajuto ir varžo-
vai. 

įvykių eigos: iki 66 rungtynių 
minutės rezultatas buvo lygus 
- 0:0, be to, ir aikštėje virė itin 
atkakli kova, tačiau vėliau teisėjas 

komandą į priekį - 2:1 - išvedė 
“ekrano” žaidėjas Giedrius Tom-
kevičius.

Nepaisant pralaimėjimo, Klai-
pėdos sirgaliai gyrė atlantiečius 
už kovą, gražų, taktišką žaidimą 
bei Klaipėdos centrinis stadionas 
skambėjo nuo gausių sirgalių 
plojimų. 

Vėliau dar iškovotas taškas 
dvikovoje su Tauragės “Tauru”. 
Išvykoje sužaista lygiosiomis - 
1:1.

išliks a lygoje
Dar pavasarį “Atlanto” klubas 

buvo ties išnykimo riba: kamavo 
skolos, bankroto procedūra, 
tačiau jūs pasielgėte drąsiai - 
perėmėte klubo valdymą į savo 
rankas. Ar tikėjote, kad praėjus 
vos pusmečiai klubo situacija 
bus tokia, kokia yra dabar? - 
pasiteiravome “Atlanto” klubo 
vadovo Romualdo Jonaičio.

Be tikėjimo nieko nepasieksi. 
Būsiu atviras: viskas vyksta pa-
gal planą. Pirma užduotis buvo 
sutvarkyti bankroto procedūrą, 
tai padaryta. 

Kovo 5 dieną perėmiau klubą 
su viskuo: žaidėjais, treneriais, 
nebuvo laiko kažko ypatingai ko-
reguoti, reikėjo pradėti Lietuvos 
futbolo A lygos kovas.

Kuomet liepos mėnesį buvo 
pertrauka, atlikau tam tikrų 
korekcijų: į trenerių kolektyvą 
įsiliejo prancūzas Sebastienas 
Roquesas, sporto direktoriaus 
pareigoms eiti paskirtas italas 
Giorgio Bissonas. Sukirtome su 
jais rankomis, susikūrėme planą 
ir bandome jį įgyvendinti.  

Komanda nėra vien žaidėjai. 
Komanda - ir administracijos 
darbuotojai, ir vadybininkai, ir 
treneriai, ir direktorius, ir visi, kas 
tik padeda eiti pergalių link. Visi 
yra neatsiejama komandos dalis.

Pagrindinė užduotis buvo 
suformuoti bendraminčių ratą, 
kurie dirbtų vieningai. 

Dabar ir atsispindi bendro 
komandinio darbo rezultatas.  

Matau veiklos tęstinumą. Jau 
aišku, kad “Atlanto” komanda 

PlANAI.  s “Atlanto” klubo vadovas Romualdas Jonaitis Klaipėdos 
savivaldybės atstovams pateikė trejų metų klubo planus ir vizijas. “Gy-
vename ne šia diena, o žvelgiame į priekį. Norime, kad po kelerių metų į 
Klaipėdą vėl sugrįžtų Europos turnyrų varžybos”, - pabrėžė R. Jonaitis.  

padovanojo pergalių
Pasipylė ir pergalės: 2:1 nu-

galėta Alytaus “Dainava”, 4:2 
palaužta Vilniaus REO (Ši ekipa 
prieš porą savaičių pasitraukė iš 
A lygos čempionato), 2:1 įveikta 
Pakruojo “Kruoja”. 

Galingai priešintasi daug-
kartinei pirmenybių prizininkei 
Marijampolės “Sūduvos” ekipai. 
Pralaimėta rezultatu 0:2, tačiau 
rezultatas toli gražu neatspindi 

į “Atlanto” vartus skyrė nesuvo-
kiamą 11 metrų baudinį ir taip su-
gniuždė klaipėdiečių užsidegimą. 
Vėliau baudinį skyręs arbitras 
Saulius Dirda buvo nubaustas 
už šiurkščią klaidą - jam skirta 
mėnesio diskvalifi kacija.

Dar didesnį įspūdį Klaipėdos 
žiūrovams paliko rungtynės 
su šalies čempionu Panevėžio 
“Ekranu”. Panevėžiečiai pergalę 
išplėšė tik per pridėtą rungtynių 
laiką, kuomet įvartį pelnė ir savo 

išlieka aukščiausioje lygoje. Tai 
yra labai svarbu. Ateityje planuo-
jame užimti ženkliai aukštesnes 
vietas ir sugrįžti į Europos taurės 
varžybas. 

Svarbu toliau intensyviai 
dirbti rinkodaros srityje, traukti 
žiūrovus, rėmėjus, atkurti kadai-
se buvusią “Atlanto” situaciją, 
kuomet tribūnos lūždavo nuo 
žiūrovų, o pergalės buvo kur 

kas dažnesnės nei pralaimėjimai. 
Darysime viską, kad į stadioną 
sugrąžintume panašias emocijas, 
intrigas, kokios buvo geriausiais 
“Atlanto” laikais.

pateikė 3 metų planą
Turbūt norėtųsi didesnio 

miesto valdžios pozityvumo, 
paramos?

Vyksta pokalbiai su miesto 
valdžia. Mes esame pateikę trejų 
metų klubo programą, vizijas. 
Mes ugdome klaipėdiečius: pa-
grindinėje komandoje šiuo metu 
rungtyniauja aštuoni klaipėdie-
čiai, dar beveik 20 žmonių - du-
blerinėje “Atlanto” komandoje. 
Auginame pamainą. Vadovauja-
mės piramidės principu, norime, 
kad kuo daugiau klaipėdiečių 
atstovautų savo miestui.

Ekipoje nemažai ir legionierių 
iš Prancūzijos. Džiugu, kad vieni 
iš kitų mokosi, dalijasi patirtimi.

Jei kitam sezonui pavyktų 
išsaugoti panašią komandą, ga-
lėtume mąstyti apie 3-6 vietas 
bei į Klaipėdą sugrąžinti Europos 
turnyrus.  

Šiemet sezonas eina į pabai-
gą - Lietuvos futbolo A lygos 
pirmenybėse liko sužaisti vos 8 
rungtynes. Kokią vietą planuo-
jate užimti šiemet?   

Turime sveikų ambicijų užim-
ti 7-8 vietas ir kuo toliau nuke-
liauti Lietuvos futbolo federacijos 
taurės varžybose.  

Be to, aš asmeniškai noriu 
padėkoti visiems ištikimiau-
siems sirgaliams ir rėmėjams, 
kurie nepaliko komandos, kai 
buvo labai sunku. Džiugu, kad 
sunkiu laiku atsirado net naujų 
rėmėjų. Šiuo metu klubas jokių 
įsiskolinimų neturi. Malonu, kad 
sirgalių gretos vėl gausėja. Mums 
jūsų palaikymas - itin svarbus ir 
suteikia papildomos motyvacijos, 

jėgų. Pažadu, jog sieksime savo 
sirgalius pradžiuginti dar ne 
viena pergale ir gražiu žaidimu. 
Dirbdami kartu galime nuveikti 
daug daugiau. Norime, kad Klai-
pėda vėl skambėtų kaip aukšto 
lygio futbolo miestas. 

Artimiausias rungtynes “Atlan-
tas” žais rugsėjo 13 dieną (ketvirta-
dienį) 19 val. išvykoje su “Šiaulių” 
ekipa.

lEGIONIERIAI.  s Liepos mėnesį prie Klaipėdos “Atlanto” futbolo 
klubo prisijungę sporto direktorius Giorgio Bissonas (dešinėje) ir ko-
mandos treneris Sebastienas Roquesas prisidėjo prie to, kad “Atlanto” 
žaidimas tapo kur kas gražesnis.
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Planetos meistrų čempionate - klaipėdiečių pergalės 

Vladas Garastas: “Klaipėda išugdė daug talentų”

Uostamiesčio irkluotojai žibėjo Brandenburge (Vokietija) vy-
kusiame pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo meistrų čempi-
onate - klaipėdiečiai iškovojo visų spalvų medalius tarp 280 
irklavimo meistrų iš 26 šalių. 

Paulius MATULEVIČIUS  
paulius@ve.lt 

Šiame čempionate vyresni nei 
35 metų irkluotojai varžėsi 200 ir 
2000 m rungtyse.

Sėkmingiausiai iš klaipėdie-
čių šiose varžybose rungtyniavo 
kanojininkas Romas Daugnora. 
Jis buvo nepralenkiamas tarp 
50-54 metų amžiaus grupės var-
žovų 200 m rungtyje, o 2000 m 
varžybose iškovojo bronzinį 
apdovanojimą.  

Be to, jis kartu su kitu klaipė-
diečiu Aleksandru Šarafutdinovu 
dviviečių kanojų 200 m varžybose 
iškovojo sidabro, o 2000 m rung-
tyje - bronzos medalius. 

Keturviečių kanojų lenktynė-
se Lietuvos įgula, kurios gretose, 

be jau minėtų sportininkų, irklavo 
klaipėdietis Aleksandras Naza-
rovas bei Belgijoje gyvenantis 
Ričardas Balčiulis, 200 m varžy-
bose liko treti.

Aukso medalį iškovojo ir 
mūsų miesto baidarininkas Sigi-
tas Bulovas. Jis su trimis Rusijos 
atstovais dominavo keturvietės 
baidarės 2000 m irklavimo var-

KOMANDA.  s Irklavimo meistrai Vokietijoje puikiai atstovavo Lietuvai 
- per apdovanojimų ceremoniją nuolat plevėsavo šalies trispalvė.  

BAIDARININKAS.  s Klaipėdos 
apskrities policijos areštinės virši-
ninkas Sigitas Bulovas iškovojo po 
vieną aukso ir sidabro medalius.

žybose.
Kaip sakė pats S. Bulovas, jį 

kur kas labiau šildė sidabrinis ap-
dovanojimas, iškovotas irkluojant 
2000 m vienviete baidare. Tiesa, 
iki aukso klaipėdiečiui trūko vos 
akimirkos - už jį vos 0,85 sek. 
greitesnis buvo sportininkas iš 
Urugvajaus Ugolini Gonzalo.

Sidabriniu apdovanojimu 
2000 m rungtyje džiaugėsi kanoja 
irklavęs Kęstutis Bortelis.

Antrąją ir trečiąją vietas iš-
kovojo baidarininkas Gintautas 
Šiaškus.

Bronza džiaugėsi dvivietę 
kanoją irklavę Virginijus Rimša 
ir A. Nazarovas.

Artimiausiu metu Klaipėdos 
baidarių ir kanojų irklavimo 
meistrai ruošiasi dalyvauti tarp-
tautinėse Galvės regatos varžy-
bose, o baidarininkas S. Bulovas 
rugsėjo 19 dieną Romoje (Italija) 
išbandys jėgas pasaulio baidarių 
irklavimo maratone. 

AKISTATA.  s Šiandien V. Garasto taurės turnyre 20.15 val. “Švyturio” 
arenoje Klaipėdos “Neptūno” krepšininkai susitiks su Kijevo “Budivelnik” 
(Ukraina) ekipa.  

ARCHYVINIS KADRAS. s  V. Garastas (dešinėje) pasidžiaugė, kad Klaipėda nuolat garsėja savo krepšinio 
talentais, kurie puikiai reprezentuoja šalį Lietuvos rinktinėje. Vienas tokių - daug metų šalies rinktinei ir 
Kauno “Žalgiriui” atidavęs klaipėdietis Eurelijus Žukauskas (kairėje).

Vakar vakare Klaipėdoje startavo iki antradienio vyksiantis 
tarptautinis vyrų krepšinio turnyras dėl Vlado Garasto taurės. 
“Švyturio” arenoje sužaisti pirmieji du susitikimai, o dar ketu-
rias dienas krepšinio mėgėjų laukia po dvejas rungtynes per 
dieną.  

Mane jau daug metų sieja 
glaudūs asmeniniai ryšiai su Klai-
pėda. Jau nuo 1972-ųjų draugauju 
su šiuo miestu. Dirbant treneriu 
ne kartą teko organizuoti krep-
šinio stovyklas uostamiestyje. 
Šiais metais į krepšinio stovyklą 
Klaipėdoje suvažiuoja stiprios 
komandos, tad kartu su Sauliumi 
Vilku (buvęs “Neptūno” koman-
dos žaidėjas, treneris ir ilgametis 
klubo direktorius, - aut. past.) 
nutarėme suorganizuoti profesi-
onalų turnyrą.

Klaipėda yra nusipelniusi to-
kio turnyro. Ne veltui tokio tipo 
krepšinio turnyras yra rengiamas 
būtent čia - šį miestą galėčiau 
pavadinti tikru krepšinio miestu, 
kuris mūsų šaliai yra padovanojęs 
ne vieną talentingą krepšininką, 
garsinantį ne tik savo miestą, bet 

ir visą šalį. 
Anksčiau Lietuvos rinktinėje 

daugiausiai žaidėjų būdavo iš 
Klaipėdos: Eurelijus Žukauskas, 
Saulius Štombergas, Arvydas 
Macijauskas. Seniau garsus žai-
dėjas buvo Modestas Paulauskas. 
Ir dabar nuolat rinktinėje būna 
žaidėjų iš Klaipėdos. Šis miestas, 
manau, turėtų būti mažiausiai 
trečioje Lietuvos krepšinio lygos 
vietoje. Būtinas Klaipėdos įmonių 
vadovų dėmesys, nes Klaipėda 
verta būti trečia. Klaipėda - pui-
kus miestas, turi uostą - tai geras 
dalykas. Geras pavyzdys Latvijos 
sostinė Ryga, kartu sostinė ir 
uostas, Talinas - sostinė ir uostas. 
Gaila, kad Klaipėda nėra sostinė, 
tai nors krepšinio sostinė būtų 
(šypsosi, - aut. past.).

Kaip jaučiatės, kad turnyras 
pavadintas jūsų garbei?

Mano vardu - tai mano vardu, 
per daug dėmesio neskiriu, nesu-
reikšminu. Svarbu, kad vyksta, 

kad žmonės ateitų, žiūrėtų, sirgtų 
už savo komandas.

Papasakokit apie turnyro 
taures?

Pagrindinis prizas yra ne 
taurė, taurės jau atsibodusios. 
Pagrindiniai prizai - krepšinio 
figūros - skulptūros, tai meno 
kūriniai iš Ispanijos. Taip pat 
bus renkamas turnyro geriausias 
centro puolėjas, puolėjas ir gy-
nėjas bei kiekvienos komandos 
naudingiausias žaidėjas. 

Ko reikėtų, kad šis turnyras 
būtų sėkmingas, sulauktų daug 
dėmesio ir  vyktų kasmet?

Reikia gerų komandų bei 
įdomaus žaidimo. Šiais metais 
dalyvauja dvi Lietuvos koman-
dos, viena iš jų -   “Neptūno” ko-
manda. Visada yra įdomu žiūrėti, 
kai žaidžia tavo miesto komanda, 
nes, kai žaidžia kiti, nėra tiek 
emocijų bei sentimentų. Turnyre 
žais vieną dieną klaipėdiečiai, 
kitą dieną - “Lietuvos rytas”, taip 

Turnyro 
tvarkaraštis

Rugsėjo 8 d. (šeštadienis)
18 val. “Lietuvos rytas” - “Dnepr”;
20.15 val. “Neptūnas” - “Budivelnik”;   
Rugsėjo 9 d. (sekmadienis)          
18 val. “Dnepr” - “Budivelnik”;                             
20.15 val. “Neptūnas” - “Lokomotiv-
Kuban”;     
Rugsėjo 10 d. (pirmadienis)         
18 val. “Lietuvos rytas” - “Budivelnik”;    
20.15 val. “Dnepr” - “Lokomotiv-Ku-
ban”;        
Rugsėjo 11 d. (antradienis)   
18 val. “Lietuvos rytas” - “Lokomotiv-
Kuban”;
20.15 val. “Neptūnas” - “Dnepr”.

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.

Matas PAULIUKONIS  

Iki rugsėjo 11 dienos draugiš-
kame turnyre varžysis komandos 
iš Lietuvos - Vilniaus “Lietuvos 
rytas” ir Klaipėdos “Neptūnas”, 
Rusijos - Krasnodaro “Lokomo-
tiv-Kuban” bei Ukrainos - Kijevo 
“Budivelnik” ir Dnepropetrovsko 
“Dnepr”. 

Į arenoje vyksiančias krepši-
nio turnyro varžybas bilietus ga-
lima įsigyti “Bilietai LT” kasose ir 
elektroninėje bilietų parduotuvėje 
www.bilietai.lt.

Kaip kilo mintis organizuo-
ti tarptautinį vyrų krepšinio 
turnyrą? - pasiteiravome šalies 
krepšinio legendos ir Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) gar-
bės prezidento Vlado Garasto.

išliks įdomumas, nes lietuviai 
ateis palaikyti abiejų Lietuvos 
komandų. 

Džiaugiuosi, kad Klaipėda 
pagaliau turi visas sąlygas, 
kad čia galėtų būti rengiami 
tokie turnyrai - miestiečiai to 
nusipelnė. 
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Dienraščio “Vakarų ekspresas”  
laisvalaikio priedas.  
Sudarytoja Andromeda MILINIENĖ, 
el. p. andromeda@ve.lt

Data
Rytoj, rugsėjo 9 d., 
52-ąjį gimtadienį pasi-
tiks aktorius 
ir kino prodiuseris 
Hughas Grantas.

daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt

Skaičius
kartą Los Andžele 
penktadienį buvo 
išdalyti MTV mu-
zikos vaizdo klipų 
apdovanojimai.  

Citata
Būtent tada, kai esame bejėgiai ir 
netekę vilties, kai negalime pakeisti 
padėties, - būtent tada esame pa-
šaukti pasikeisti patys. 

Viktoras Emilis Franklis

“Tautinio charakterio nėra, visi esame individua-
lūs, nors kai kurie sociologų ir filosofų tyrimai 
rodo esant tam tikrų būdingų bruožų rinkinį”, 

- teigia filosofas aldis Gedutis. istorikas Vacys Vaivada priešta-
rauja: “esame pajėgi savo tikėjimą ir principus apginti tauta.”

Koks tas 
Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 11, 18, 15 d. 

Ivona ŽIEMYTĖ

Kaip sakė prancūzų fi losofas 
Le Bonas, visuma bendrų bruožų, 
kuriuos paveldime ar perimame 
iš aplinkos, yra rasės siela. Ką 
pasakytų apie lietuvių sielos 
reiškinius lietuvių filosofas? - 
kreipiamės į Aldį Gedutį.

Kai kalbate apie tautos sielą, 
atsiduriate teritorijoje, kur yra da-
lykų, kurie negali būti nei įrodyti, 
nei paneigti. Geriau kalbėti apie 
nacionalinį charakterį. 

Kyla pagunda pasakyti, kad 
kiekvienas yra individualus, ir 
tokio dalyko kaip tautinis charak-

teris nėra. Bet jeigu užmestume akį 
į fi losofų ar sociologų tyrinėjimus, 
vis dėlto paaiškėtų, kad bendrų 
bruožų rinkinio esama. Jie atsikar-
toja, todėl jį galima atpažinti. 

Vis dėlto nėra kažkokių dešim-
ties bruožų, kurie būtų būdingi 
visiems lietuviams, ir tik pusė iš jų - 
latviams, bet nė vienas jų negaliotų 
afrikiečiams Zimbabvėje. 

Žiūrint į lietuvių tautą ne tik 
kaip į vientisą darinį, reikėtų 
pridėti tam tikrus skirtumus - 
išsilavinimo, pajamų, gyvenimo 
vietos, amžiaus. Žmonės, kurie 
neturi sovietinio gyvenimo patir-
ties, pasaulį suvokia visiškai kitaip.  

Dabar esame gerokai laisvesni, 
atviresni, ir vartotojų įpročiuose 
daugiau panašumų tarp austro, 
amerikiečio ir lietuvio negu tarp 
jauno ir pagyvenusio lietuvio.

Lietuviai vadinami stabmel-
džiais, dievinančiais gamtą, 
akmenį, medį, žaltį. 

Pabandykit šešiolikmečiui pa-
sakoti apie tautos dvasią ir savastį, 
jis paprasčiausiai nesupras, ko iš jo 
norite. Stabai gali būti įvairūs. Da-
bar dievinami tie, kurie šmėkščioja 
televizorių ekranuose. 

Ar jūs galite susitapatinti su 
žmonėmis, kurie gyveno prieš 
tūkstantį metų? Savo šaknų paži-
nimas yra viena, o tapatinimasis 
- kita. Aš galiu sakyti, kad vienas 
iš solidžiausių Lietuvos valdovų 
buvo Vytautas, bet taip pat galiu 
pasakyti, kad, vertinant dabarti-
niais standartais, jis buvo didelis 
niekšas. Atminkim istoriją apie 
bėgimą iš Skirgailos nelaisvės, kai 
jis persirengė tarnaitės drabužiais, 

nepaisydamas, kokia bausmė 
laukė jos.

Jūs sakote, kad esate lietuvis. 
Tai jūsų tapatybės dalis.  

Todėl, kad kalbu lietuviškai, tai 
yra mano gimtoji kalba, o gyvenu 
tam tikroje teritorijoje, mieste, 
kuris lietuviškas buvo labai neilgą 
istorijos dalį. 

Kalba formuoja pasaulėvaizdį. 
Galiu pateikti keletą pavyzdžių, 
primityvus būtų tas, kad lotyniš-
ką abėcėlę naudojantys žmonės 
dažniausiai rašo iš kairės į dešinę, 
o arabai, žydai - iš dešinės į kairę. 
Australijoje yra aborigenų porm-
puroanų gentis, kurie išvis neturi 
kairės ir dešinės supratimo, ir jie 
orientuojasi pagal pasaulio puses, 
ir visada žino, kur šiaurė, rytai, va-
karai ir pietūs; net atsidūrę rūsyje, 
gali tiksliai parodyti. 

Ar nemanote, jog ilgiausiai 
Europoje išlikę pagonimis, o pa-
sikrikštiję tapę uoliais katalikais 
mes patyrėme didelį dvasios 

virsmą?

Esu įsitikinęs, jog perėjimas 
nuo pagonybės į krikščionybę nie-
ko nereiškia. Jeigu kalbėtume apie 
traumines patirtis, individualų 
poveikį, tai psichologai pasakytų, 
kad ištremti  arba kitaip buvę pri-
versti palikti savo namus žmonės 
palikuonims iki trečios kartos 
perduoda tam tikrą nesaugumą, 
neprisitaikymą. Bet koks estų 
tremtinių palikuonis gali surasti 
daug daugiau bendro su gruzinų 
ar čečėnų tremtinių palikuonimi 
negu su savo tautiečiu, kuris tų 
išgyvenimų neturi. 

Ta pati Lietuvos istorija, į ku-
rios praeitį jūs apeliuojate, daž-
niausiai baigiasi 1569 metais sulig 
Liublino unija, po to apie kokius 
nors įdomius dalykus tikrai nebė-
ra kalbama, nėra didvyriškumo, 
kokio nors nukariavimo, lyderia-
vimo, aiškaus simbolio ir panašiai. 
Galime tapatintis tik su tais žmo-
nėmis, kurie yra gerokai arčiau 
mūsų, su kuriais dar turime kokį 
nors santykį ir kontaktą.

lietuviškas charakteris? (4)

DIDŽIAVYRIAI.  s “Lietuvos istorijos 
puslapiuose atrandame daug reiškinių, 
faktų ir valdovų asmenybių, 
kuriais galime didžiuotis”, - 
sakė istorikas Vacys Vaivada.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.



Ar ką nors apie tau-
tą sako tai, kad norime 
turėti karalių, statome 

MAISTAS PLAUKAMS:
aldovų rūmus?
Jūs kalbate apie tuos, kurie gar-

siausiai rėkia, bet jeigu paklaustu-
mėte paprasto išsilavinusio žemai-
čio, jis nustebtų: “Koks karalius, ką 
jūs čia šnekat?” Tai tas pats, kas iš 
vieno skandalingo politiko spręsti 
apie lietuvių mentalitetą. 

Žinomiausi šalies filosofai 
Juozaitis ir Šliogeris sako, jog 
esame duoneliautojų ir graibš-
tukų tauta. 

Paminėjote tik du. O filosofai 
Gintautas Mažeikis arba Leonidas 
Donskis kalba visiškai kitokiu 
tonu, jų kitas žodynas. Jie bando 
surasti tam tikrą pozityvą, bet jų 
tekstus perskaityti daug sunkiau. 

Filosofus irgi galima padalinti 
pagal ideologijas ir vertybes.

Ką apie tautą sako faktas, jog 
į Seimą išrinkome juokdarius ir 
artistus?

Suveikė reklama: nežada pro-
dukto už tam tikrą kainą - žada 
svajonę, geresnio gyvenimo vi-
ziją. 

Užsieniečiai apie mus kalba 
geriau nei mes patys apie save.

Tautinės aristokratijos neliko 
po sovietmečio trėmimų, mus 
formavo žemdirbių mentalitetas. 
Ilgą laiką neturėjome ramybės: 
ateidavo vienas ponas, kitas, todėl 
radosi tas atsargumas, darbštu-
mas, kai gali kliautis tik savimi, o 
ne kokiu nors valdovu. Lietuviui 
sunku imtis tam tikrų sprendimų, 
bet ir šie dalykai keičiasi su kitomis 
žaidimo taisyklėmis. Mano ma-
nymu, vienas geriausių bandymų 
apibūdinti tą lietuvio mentalitą yra 
mąstytojo Algirdo Juliaus Greimo 
pasakymas, kai jo paklausė, kuo 
prancūzas skiriasi nuo lietuvio. 
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Jis pasakė: prancūzo senelis mėgo 
agurkus, tėvas - impresionistus, 
sūnus - siurrealistus, o lietuviai 
dabar yra kažkur tarp agurko ir 
impresionistų. Filosofas Rolandas 
Pavilionis yra pastebėjęs vieną 
įdomų dalyką: žodyje “suprasti” 
turime aiškią šaknį “prasti”, tai 
yra - supaprastinti. 

Jeigu ir galime didžiuotis kai 
kuriais praeities valdovais, tai 
mums nepadeda spręsti savo 
problemų. 

Kodėl emigravę lietuviai taip 
ilgisi tėvynės?

Pabandykite pagyventi metus 
užsienyje be savo įprasto žmonių 
rato, naujai įsitvirtinti naujoje 
valstybėje, kur jus sunkiai įsileis 
į visuomenę. Čia nėra močiutės, 
draugų,  paaiškėja, kad atsiranda 
tam tikrų skirtumų - ir gal verta 
grįžti namo? 

Pavyzdžiui, jaunus ispanus pa-
lyginus su lietuviais, mes perspek-
tyvų turime daugiau, nes pas mus 
yra atvirų erdvių, kurias galima 
užimti. Trisdešimtmečiai ispanai 
gyvena daug prasčiau, dažnai - su 
tėvais, nes pajamos menkos, negali 
už jas įsigyti atskiro būsto. 

O man atrodo, kad meilė 
tėvynei įsiurbiama su motinos 
pienu.

Tam tikros savybės atsiranda 
socializacijos metu. Įdomu tai, 
jog valstybės modeliai daro įtaką: 
Norvegijoje Breivikas iššaudė 
minią žmonių, to negalėtų nutikti 
mažiau civilizuotoje valstybėje, 
tarkime, Afrikoje, kur žmonės 
veiktų efektyviau, nes jie įpratę 
prie ekstremalių situacijų ir gyvy-
bės gelbėjimo. 

Gerovės valstybės turi savų 
trūkumų, skirtingų patyrimų. Gal 
ir įmanoma pasiekti bendrą pasau-
lio supratimą, bet vis tiek skirsis 
teritorijos, kalba. 

turime kuo didžiuotis
Kokie tautos istorijos įvykiai, 

asmenybės daro mus išskirti-
nius? - paklausėme istoriko Vacio 
Vaivados.

Žemaičių, kuršių, žemgalių, sė-
lių, prūsų, sambių gentys atsirado 
prieš tūkstantmečius, tačiau kaip 
valstybė įsitvirtinome XIII amžiu-
je. Valstybės kūrimo pradiniuose 
etapuose mes ypač išsiskyrėme pa-
lyginti sėkmingai prieš Livonijos, 
o vėliau - Vokiečių ordiną taikyta 
savo karyba, ypač Saulės bei 1260 
m. liepos 13 d. įvykusiu Durbės 
mūšiu, po kurios prasidėjęs baltų 
kilčių pasipriešinimas išplito į Kur-
šo, Prūsijos ir net Estijos teritorijas, 

buvo bandyta nusimesti užkariau-
tojų primestą tvarką.

Žemaičiai ten suvaidino di-
džiulį vaidmenį. Jų kilmingasis 
Algminas pasiūlė kovos koncep-
ciją - sutelkti visas baltiškas kiltis 
bendrai kovai su vokiečių ordi-
nu. Prie to prisijungė ir karalius 
Mindaugas. Iš aptarto konteksto 
nesunkiai galima įžvelgti pasiprie-
šinimo priverstinai brukamoms 
kitoms vertybėms dvasią. O čia 
aš matau tiesioginę jungtį su tuo 
pasipriešinimu, kurį žemaičiai 
pademonstravo XVII a. vid. su-
kildami prieš švedus ar 1886 m. 
pasipriešindami Kęstaičių, 1893 
m. - Kražių bažnyčių uždarymui, 
XX a. antroje pusėje - Žemaičių 
Kalvarijos (tuomet Varduvos) at-
laidų tradicijos naikinimui. 

1417 metais įsteigta Medininkų 
(Žemaičių) vyskupija, organizuoja-
mos parapijos, parapijų mokyklos, 
radosi lietuvių kunigai. Atsivėrė 
galimybės išvykti studijuoti į 
užsienio šalis, paruošti politikų 
ir diplomatų, žmonių, kurie, at-
sižvelgdami į susiklosčiusią geo-
politinę, nuolat kintančią politinę 
padėtį, galėtų sėkmingai dirbti 
centriniame valstybės ir valdovo 
aparate.

XV a. pr. jau buvo pradėti bran-
dinti panašius reikalavimus atitin-
kantys pareigūnai, plačiau tarptau-
tinę padėtį išmanantys politikai, 
tačiau pačioje Lietuvoje sėkmingai 
juos ruošti trūko aukštosios mo-
kyklos. Pirmąjį tokį bandymą gal 
galima būtų siedinti su 1540 m., 
kai Vilniuje kolegiją įsteigti bandė 
Abraomas Kulvietis. 

Realiai aukštoji mokykla veikti 
pradėjo, deja, tik 1579 m. - tada 
jėzuitų globoje buvo įsteigta aka-
demija Vilniuje. Iki tol gilesnių ži-
nių pasisemti tekdavo dažniausiai 
artimuose universitetuose - Kro-
kuvoje, Prahoje, o nuo XVI a. 5-ojo 
deš. - Karaliaučiuje. Tiesa, jau ir 
XV a. pab. turtingesnieji studijuoti 
išvykdavo į tolimesnes šalis.

Žemaitijoje aukštesnio lygio 
mokykla buvo įsteigta tik XVII a. 
pr. - Kražiuose, o XVII a. vid. dar 
ir Pašiaušėje. Abi kolegijas globojo 

vienuoliai jėzuitai.
Kalbant apie mūsų valdovus, 

pirmiausiai jų nederėtų perdėtai 
romantizuoti. Kaip ir visi valdovai, 
tiek Mindaugas, tiek ir Traidenis 
ar Vytenis savo valdžiai įtvirtinti 
neišvengiamai buvo priversti 
naudoti jėgą. Tačiau kalbant apie 
jų vykdytus manevrus, reaguojant 
į besikeičiančią politiką, būtina pa-
brėžti jų pastangas išsaugoti visuo-
menę, už kurią jie buvo atsakingi, 
išsaugoti pačią valstybę. 

Kalbant net ir apie krikštą, 
pirmiausiai mes matome būtent 
politinius savisaugos žingsnius. 
Tai, beje, buvo būdinga ne tik 
Mindaugui. Jo oponentas brolė-
nas Tautvilas, telkdamas galimas 
jėgas koalicijai prieš Mindaugą, 

krikštijosi metais anksčiau nei jo 
tėvo brolis. Bet juk Tautvilas buvo 
remiamas kito savo dėdės - žemai-
čių kunigaikščio Vykinto. O tai 
reikštų, kad Vykintas krikšto idėją 
taip pat turėjo apmąstyti. 

Žodžiu, galima tikėjimo kaita 
to laikotarpio politikų apmąsty-
muose nebuvo svetima tema. Tam 
galima būtų pateikti ir daugiau 
pavyzdžių, o mintis pirštųsi viena: 
veikėjai suvokė, kad tik fiziškai 
išsaugota visuomenė gali turėti ga-

limybę puoselėti savo tapatumą.  
Net ir mūsų valdovų istorijoje 

mes rastume labai gražių puslapių, 
kuriuos yra aptarę ir istorikai, ir 
literatai. Tai ir gal kiek suromantin-
tos Mindaugo bei Žygimanto Au-
gusto meilės istorijos, ir pastarojo 
Didžiojo kunigaikščio pastangos, 
skatinusios renesansinių idėjų 
plėtrą LDK, tai ir Stepono Batoro 
politiniai sumanymai. Puikių at-
sakomybės valstybei pavyzdžių 
galima rasti ne tik minėtų valdo-
vų, bet ir Jono Kazimiero Vazos 
ar net paskutinio mūsų valdovo 
Stanislovo Augusto Poniatovskio 
veiksmuose. Tiesa, į šiuos val-
dovus dėl labai sunkių valstybei 
politinių kontekstų kartais esame 
linkę žiūrėti pernelyg kritiškai.

Karalių Mindaugą senovės 
tradicijų puoselėtojai smerkia kaip 
šių tradicijų griovėją, nes jis priėmė 
naujoves. Bet jis sukūrė valstybę, 
kuri gavo galimybę pradėti pati 
apmąstyti savo vietą geopoli-
tiniame to laikotarpio Europos 
gyvenime.

Gediminas sukūrė valstybės 
struktūrą, vaizdinį, strategiją, įkūrė 
sostinę Vilnių, kvietėsi užsienio di-
plomatus, pirklius, amatininkus. 

Turėjome istorikus Kazimierą 
Simonavičių, Motiejų Strijkovskį, 
baroko laikotarpio istoriką, Al-
bertą Vijūką Kojalavičių, Simoną 
Daukantą.

Tai koks tas mūsų lietuviškas 
charakteris?

Kiekvienas Lietuvos regionas 
turi savų charakterio bruožų. 
Žemaičiai - tylesni, užsispyrę, ką 
sumąsto, tą padaro,  tiesa, tik dėl 
jiems priskiriamo lėtumo galima 
abejoti, nes kartais būna labai 
smarkūs. 

Lietuviai - atkaklūs, lanks-
tūs, mėgstantys šviesias spalvas, 
įmantrumą. Teigiamų, gyvybingų 
savybių yra daug. Tarp jų vis dėlto 
reiktų išskirti pastangą saugoti 
savo valstybingumą ir susiklos-
čiusį tapatumą. Apie tai kalba 1991 
m. sausio 13 d. įvykiai, turintys 
tiesioginį ryšį su Pilėnais, su jau 
minėtų Kęstaičių, Kražių bažnyčių 
gynybomis, su Žemaičių Kalvari-
jos atlaidų tradicijos saugojimu ir t. 
t. O tai rodo nuostatų pastovumą, 

IDENTITETAS.  s “Sakausi esąs lietuvis tik todėl, kad mano gimtoji 
kalba yra lietuvių”, - sakė filosofas Aldis Gedutis. 

Tolimi laikai, kurie abso-
liučiai nieko bendra neturi 
nei vertybine prasme, nei 
mąstymo požiūriu. Jeigu ir 
galime didžiuotis kai ku-
riais valdovais, tai mums 
nepadeda spręsti savo 
problemų. 

Aldis GEDUTIS, filosofas

Lietuviai - atkaklūs, lanks-
tūs, - turi daug  gyvybingų 
savybių. 

Vacys VAIVADA, istorikas
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“MTV Video Music Awards”: Rihannos triumfas
“Scanpix”

N aktį iš ketvirtadienio į penktadienį JaV, los andže-
le, vyko vienas pagrindinių metų muzikinių ren-
ginių: ceremonija “MtV Video Music awards”. Kai 

kam iš žvaigždžių šis renginys tapo triumfuojančiu sugrįžimu 
į sceną: po trumpo karjeros štilio savo gerbėjus pradžiugino 
pink ir alicia Keys.

reperiu Drake.
Grupė “One Direction” pa-

skelbta geriausia metų naujoke, 
jai įteiktas prizas ir už geriausią 
popvideoklipą “What Makes You 
Beautiful”.

Tarp vyrų videoklipų pergalė 
atiteko Chriso Browno “Turn Up 
the Music” (panašu, jog publi-
ka pagaliau atleido dainininkui 
šiurkštų elgesį su visuotine nu-

Nors Rihanna, Taylor Swift ir 
Frankas Oceanas niekur ir nebuvo 
dingę, tačiau jų pasirodymą publi-
ka sutiko ne mažiau audringai. 

Pagrindinį apdovanojimą - pri-
zą už geriausią metų video- pasi-
ėmė Rihanna. Statulėlė skirta jai 
už klipą “We Found Love”, kuris 
jai padėjo nurungti tokius rimtus 
konkurentus kaip Katy Perry, 
M.I.A, Gotye ir... ji pati duete su 

RIHANNAI  s įteiktas apdova-
nojimas už geriausią 2012 metų 
muzikinį vaizdo klipą.

geriausios s  metų naujos grupės titulą gavusi “One Direction”.

MTV  s apdovanojimų renginyje koncertavo Alicia Keys ir Pink.

mylėtine Rihanna). Tame pačiame 
videoklipe, balsavimo rezultatų 
duomenimis, - ir geriausia cho-
reogafija. 

Geriausias moteriškas klipas 

šiais metais priklauso Nicki Minaj 
(“Starships”).

Grupė “Coldplay” laimėjo 
roko kategorijoje su videoklipu 
“Paradise”.

Katy Perry buvo nominuota 
keturis kartus, po tris - Beyonce, 
“Coldplay”, M.I.A.

Profesionalios lazerinės grožio procedūros - ir Klaipėdoje

Kosmetologijos kabinetas “La-
serstyle” įsikūręs viešbutyje “Am-
berton Klaipėda” esančiame grožio 
salone “Deivė Izidė”, Naujojo Sodo 
g. 1, Klaipėdoje.

Tel. pasiteirauti 8 608 05554
el. p. neringa@laserstyle.lt
www.laserstyle.lt

Nuotrauka iš “Laserstyle” albumo
Klaipėdiečių džiaugsmui ir 
patogumui uostamiestyje, 
Naujojo sodo g. 1, viešbutyje 
“amberton Klaipėda”, duris 
atvėrė itin modernus kosme-
tologijos kabinetas “lasers-
tyle”. tad grožį ir jaunystę 
dabar įmanoma susigrąžinti 
greitai, neskausmingai ir 
svarbiausia - ilgam. 

Saulė ADOMAITYTĖ

Nepageidaujamų plaukelių 
depiliacija, odos atjauninimas, 
krūtinės standinimas, spuogų 
gydymas, kapiliarų, pigmentinių 
dėmių šalinimas, celiulito, strijų 
ir raukšlių naikinimas - visa tai 
moderniu lazeriu atliekama ne-
skausmingai ir efektyviai.

O svarbiausia, kad efektas 
ilgalaikis. Lazeriu pašalinti plau-
keliai nebeatauga, tad pats laikas, 

pasinaudojus profesionalia ko-
kybiška kosmetika, atskleisti bei 
palaikyti savo kūno grožį.

depiliacija -  
per pietų pertrauką
“E-light” lazeriu dirbama itin 

greitai ir saugiai, pavyzdžiui, pa-
žastų plaukeliai depiliuojami vos 
per 5 minutes, bikinio srities depi-
liacija užtrunka vos 5-10 minučių, 
tad klientai ją gali atlikti net pietų 
pertraukos metu.

Ruduo - tinkamas metas pasi-
rūpinti savo grožiu. Mat depiliacija, 
odos atjauninimas, krūtinės standi-
nimas, spuogų gydymas, kapiliarų, 
pigmentinių dėmių šalinimas, 
celiulito ir strijų gydymas “E-light” 
lazeriu atliekamas kelias dienas 
nesikaitinus saulėje. Vengti tiesio-
ginių saulės spindulių patariama ir 
kelias dienas po procedūrų.

“E-light” lazerio veikimo prin-

cipas - paprastas. Sunaikinamos 
embrioninės ląstelės, kurios mai-
tiną plauką, tad plaukas miršta ir 
iškrenta.

“Šis gydymas - ilgalaikis, pa-
togus, beveik neskausmingas ir 
turintis mažai šalutinių poveikių. 
Jis padeda išspręsti estetines pro-
blemas, pvz., didelį plaukuotumą, 
odos problemas, tarkim, įaugan-
čius plaukus”, - sako kosmetologė 
Neringa Burovienė.

Tiesa, “E-light” sistema - nau-
jesnė technika nei paprastas lazeris, 
todėl yra daug veiksmingesnė, 
tinka ir šviesiai, ir tamsiai odai, 
o procedūra yra neskausminga. 
Paprastai plaukeliams visiškai iš-
naikinti reikia 6-12 procedūrų.

Depiliacijos efektyvumas yra 
susijęs su melanino kiekiu, tad 
gydymas geriausiai veikia juodus 
plaukus. Metodas nėra efektyvus 
žiliems plaukams.

Šalin nuovargio žymes
Moderni “E-light” sistema 

itin efektyvi veidui atjauninti. Ji 
efektyvesnė už įprastą lazerį, nes 
galimos įvairios modifikacijos, 
priklausomai nuo problemos tipo 
ir paciento odos. Procedūra ska-
tina odos kolageno gamybą, kad 
sumažintų poras ir suteiktų odai 
šviežumo, tvirtumo.

“E-light” lazeriu itin efektyviai 
naikinama odos pigmentacija. 
Procedūros metu švelnus šviesos 
blyksnis sugeria melaniną iš saulės 
pažeistos vietos ir taip pagerina 
pažeistos odos būklę.

Oda tampa lygesnė ir stan-
gresnė, ryškesni veido kontūrai, 
išlyginamos raukšlės ir gilios mimi-
kų linijos, sumažinama pasmakrė 
bei pajuodę paakiai. Tad veidas 
atrodo kur kas jaunatviškiau nei 
iki procedūros.

“E-light” procedūra padeda ir 
gydant įsisenėjusias arba neseniai 
atsiradusias strijas, detoksikuoja.

atsisveikinkite  
su spuogais

“Laserstyle” kosmetologė pa-
gelbės ir tiems, kuriuos kankina 
aknė - paprastieji spuogai. 

Spuogas - riebalų liaukų ir 
plauko maišelio lėtinis uždegimas. 
Tai dažniausiai lėtinė, psichologi-
nį diskomfortą sukelianti odos 
problema. Dauguma žmonių, 
turinčių šią problemą, nepasiekia 
norimų rezultatų šiuolaikinėmis 
medikamentinėmis priemonėmis, 
be to, bet koks medikamentų var-
tojimas sukelia nepageidaujamą 
šalutinį poveikį. 

“E-light” lazerio spinduliai 
mažina uždegiminį procesą. 
Klinikiniai bandymai rodo, kad 
naudojant “E-light” lazerį opti-
maliai (apie 80 proc.) pagerėja 
net sunkios uždegiminės aknės 
formos.

“E-light” lazeriu puikiai pa-
naikinamos dėmelės, likusios po 
odos valymo procedūrų, naikina-
mi išsiplėtę kapiliarai, mimikos 
raukšlės, sėkmingai gydomas 
celiulitas.

PROCEDūROS s  lazeriu atlie-
kamos greitai ir visiškai neskaus-
mingai.

NuOlAIDOS s . Kosmetikos kabineto “Laserstyle” atidarymo proga klientams taikomos didelės nuolaidos.
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G arsūs aktoriai ir muzikantai vienas per kitą įrodinėja, kad jie - paprasti žmonės, kurie 
džiaugiasi paprastais gyvenimo malonumais. tačiau gerbėjai į tai žiūri skeptiškai: vis 
dėlto sunku įsivaizduoti, kad Johhny deppas mėgtų leisti vakarus ant nudrengtos so-

fos su alaus bokalu rankoje arba kad Madonna, išvykdama į pasaulio turnė, svajotų kuo greičiau 
sugrįžti, kad sode iki šalčių spėtų pasodinti serbentų krūmą. Kita vertus, žvaigždėmis negimsta-
ma. daugelis šių dienų milijonierių augo gana kukliomis sąlygomis. tikriausiai todėl vėliau  jie 
negali liautis pirkę nekilnojamąjį turtą... 

Žvaigždėmis negimstama
7 garsenybių namai-muziejai

annos Frank namai
Adresas: Prinsengarcht 263-267, Amsterdamas, Nyderlandai
Veikia: kasdien nuo 9 iki 21 val.
Bilieto kaina: 4,50-9 eurai
Adresas internete: annefrank.org

Galos dali pilis

Mozarto namas Vienoje

elvio presley namas “Graceland”
Adresas: 3764 Elvis Presley Boulevard, Memfis, Tenesis, JAV.
Darbo laikas: kasdien nuo 9 iki 17 val.
Bilieto kaina: 14-70 dol.
Adresas internete: elvis.com/graceland

Pabūti Lennono vaikystės 
kambaryje, pamatyti pirmuosius 
Schwarzeneggerio svarmenis, 

pasivaikščioti po butą, kuriame 
gyveno Mozartas savo šlovės me-
tais... Pasaulyje daug galimybių 

susipažinti su didžių žmonių bui-
timi. Garsenybių būstų-muziejų 
sąrašą sudarė “Forbes”.

ElVIO  s dukrelės Lisos Marie 
Presley lovelė. 

ROKENROlO  s karaliaus svetainė.

Pavadindamas savo namą 
dukters Grace garbei, jo pirmasis 
šeimininkas nė nenutuokė, kad 
bėgant laikui jis taps šimtų tūks-
tančių piligrimų iš viso pasaulio 
traukos vieta. 

Presley šeima atsikraustė čia 
6-ajame dešimtmetyje. Rokenro-
lo karalius savo namus pavertė 
poparto pavyzdžiu: sekiodamas 
sparčiai besikeičiančią madą, 
Elvis interjerą atnaujindavo kartą 
per porą mėnesių. Galiausiai kie-
kvienas kambarys priminė garsųjį 
Richardo Hamiltono koliažą “Tai 
kas gi taip keičia nūdienos namus 
ir daro juos jaukius?” Blizgučiais 
išsiuvinėti kostiumai, į krūvą 
sumesti muzikiniai apdovanoji-

mai, giminės kapinės vidiniame 
kieme - Elvis ir po mirties liko 
kičo įsikūnijimas. Tačiau jo atveju 
tai neerzina. Būtent “Gracelande” 
supranti, kad didžiame muzikan-
te slėpėsi naivaus bernioko siela.

“Annos Frank dienoraštis” 
tapo kone pačia žymiausia knyga, 
skirta nacizmo aukoms. Žydų 
mergaitė rašė savo dienoraštį 
name Prinsengarchto krantinėje, 
kur slėpėsi jos šeima Hitleriui 
užėmus miestą. Už dokumentų 
spintos, kuri užstojo duris į slap-
tus kambarius, Anna, jos tėvai ir 
vyresnė sesuo praleido daugiau 
nei dvejus metus. 1944 m. vasaros 
pabaigoje jie vis dėlto buvo areš-

tuoti ir išsiųsti į koncentracijos 
stovyklas. Ten išgyveno tik tėvas 
Otto Frankas. Jis ir perdavė leidė-
jams dukters dienoraštį. 

Rankraščio originalą galima 
pamatyti šiame muziejuje. Jo įkū-
rėjai visoms patalpoms grąžino tą 
vaizdą, kuris čia buvo, iki įsiveržė 
SS karininkai. 

Adresas: Gala Dali Square, 
Pubolas, Ispanija

Darbo laikas: nuo kovo 15 
iki gruodžio 31 d. (kiekvieną 
savaitės dieną - skirtingu laiku; 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nedirba). 

Bilieto kaina: 6-8 eurai
Adresas internete: salvador-

dali.org

Senovinė pilis Katalonijos 
provincijoje priklausė dailinin-
kui Salvadorui Dali ir jo mūzai 
Galinai Djakonovai, arba Galai, 
kuri buvo paslaptinga ir priešta-
ringa figūra, bet ištikimiausia Dali 
draugė. Po jos mirties dailininkas 
susirgo sunkia depresija ir prara-
do norą tapyti.

Iš pažiūros ši pilis neišvaizdi, 
storos akmeninės sienos ap-
griuvusios. Viduje - unikalus 
ekscentriškos poros keistenybių 
muziejus. Pavyzdžiui, yra žino-
ma, kad Gala bijojo radiatorių ir 
jos prašymu Dali uždengė juos 
specialiais ekranais, ant kurių nu-
piešė... radiatorius. Matyt, tokiu 
būdu dailininkas nutarė padėti 
žmonai įveikti neįprastą fobiją. 

PuBOlO  s pilis buvo Dali žmonos Galos rezidencija. 

Deganti žirafa viduramžių 
gobelene, balto arklio iškamša, 
fontanas su Vagnerio kaukėmis, 
dramblio su uodo kojomis skulp-
tūra, šeimos kapavietė rūsyje, 
- Pubolo pilis su aplink esančiu 
sodu pilni netikėtų objektų. 

Pasakojama, kad pats Dali ga-
lėjo čia atvažiuoti tik Galai leidus 
- kad nesutrukdytų jos susitiki-
mams su jaunais meilužiais. 

MOZARTAS  s net ir savo šlovės metais vargu ar galėjo tikėtis, kad 
prabėgus porai šimtmečių jo vardo muziejumi bus pavadintas ne tik 
butas, bet ir visas pastatas. 

Adresas: Domgasse 5, Viena, 
Austrija

Darbo laikas: kasdien nuo 10 
iki 19 val. 

Bilieto kaina: 3-10 aurų.
Adresas internete: mozart-

hausvienna.at

Vienoje Mozartas daugybę 
kartų keitė adresą, tačiau iki 
mūsų dienų išliko tik vienas jo bu-
tas - tylioje gatvelėje centre, netoli 
Šventojo Stepono katedros. 

Kompozitorius čia gyveno 
nuo 1784 iki 1787 metų, kai buvo 
ant šlovės bangos ir galėjo sau 
leisti nuomotis prabangius šešių 
kambarių apartamentus su virtu-
ve. Tačiau net ir tuomet Mozartas 

vargu ar numanė, kad prabėgus 
porai šimtmečių jo vardo muzie-
jumi bus paverstas ne tik jo butas, 
bet ir visas pastatas. 

Pirmajame aukšte - istori-
niai kambariai, kuriuose genijus 
kūrė “Figaro vedybas”. Antrasis 
aukštas skirtas Mozarto muzikai. 

Trečias - 18 amžiaus antrosios 
pusės Vienai. Vienas įdomiau-
sių eksponatų - stereoskopinio 
aparato imitacija. Žvilgtelėjęs į jį, 
gali pamatyti trimates pikantiš-
ko turinio miniatiūras: Mozarto 
laikais tokia pramoga Europoje 
buvo labai populiari.  



Parengė Aistė STANELYTĖ
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Žvaigždėmis negimstama
7 garsenybių namai-muziejai

Fridos Kahlo muziejus
Adresas: Londres 247, Del Carmen, Mechikas, Meksika
Veikia: antradieniais - sekmadieniais nuo 10 iki 18 val. 
Bilieto kaina: 1,15-7,75 dol.
Adresas internete: museofridakahlo.org.mx

Adresas, Liverpulis, Didžioji Britanija
Veikia: trečiadieniais - sekmadieniais, iš anksto užsiregistravus.
Turo kaina: 5-20 eurų.
Adresas internete: nationaltrust.org.uk/beatles

arnoldo schwarzeneggerio muziejus

MC’CARTNEY  s vaikystės namas.

“the Beatles” narių vaikystės namai

lENNONO  s vaikystės namas Menlove Avenue, kur jis gyveno su savo teta Mimi.

siruošęs įgyvendinti bitlomanų 
svajonę: jiems dabar rengiamas 
specialus autobuso turas ir 
suteikiama galimybė pabūti 
svečiuose pas legendinius mu-
zikantus. 

Lennonas ir McCartney’is 
gyveno vos už dvidešimties mi-
nučių kelio pėsčiomis vienas nuo 

kito: pirmasis - Menlove Avenue, 
antrasis -  Forthlin Road. Tačiau 
lemtingoji jų pažintis įvyko ne 
atsitiktinai, vidury gatvės, o per 
tarpininką - bendrą pažįstamą 
Ivaną Vaughaną. 

O štai George’as Harrisonas 
ir Ringo Staras gyveno tolokai 
nuo būsimų grupės kolegų: 
vienas - Arnold Grove, kitas - 
Admiral Grove. Beje, ištikimi 
“The Beatles” gerbėjai tikriausiai 
nepatingėtų iki jų namų nukakti 
ir savarankiškai...  

Žydras namas istorinėje 
Mechiko dalyje yra ta vieta, 
kur Frida Kahlo savo pirmuoju 
klyksmu pasveikino pasaulį ir 
amžiams užmerkė akis sulau-
kusi 47-erių metų.

Neišvaizdus vieno aukšto 
statinys buvo paverstas mu-
ziejumi Diego Rivieros, daili-
ninkės vyro ir taip pat garsaus 
meksikiečių tapytojo, iniciaty-
va. Šiandien čia saugomi ke-
letas žinomų Kahlo paveikslų, 
taip pat didžiulis garderobas, 
liudijantis jos aistrą etninėms 

suknelėms ir didžiuliams pa-
puošalams.

Studijoje iki šiol stovi mėgs-
tamas dailininkės molbertas, 
šalia guli jos teptukai. Dažnas 
muziejaus lankytojas nustemba 
išvydęs, kad šalia Fridos lovos 
pritaisytas veidrodis - ne galvū-
galyje, o palubėje. Mat būdama 
17 metų Kahlo pateko į avariją ir 
metus turėjo praleisti horizonta-
lioje padėtyje. Mergaitės motina 
nutarė, kad jai bus linksmiau, 
jeigu ji galės priešais save matyti 
bent savo atvaizdą. 

Adresas: Linakstrasse 9, Talis, Austrija
Veikia: trečiadieniais - sekmadieniais nuo 10 iki 17 val. 
Bilieto kaina: 3-6 eurai
Adresas internete: arnieslife.com
Arnoldo Schwarzeneggerio vardas jau seniai neatsiejamas nuo Ho-

livudo, ir ne visi prisimena, kad 28-asis Kalifornijos gubernatorius yra 
austrų kilmės. 

Arnis užaugo kaimelyje netoli Graco miesto. Apie gimtuosius namus 
išsaugojo pačius šilčiausius prisiminimus, todėl idėja juos paversti muzie-
jumi jį pakerėjo. Tiesa, kultūristas iš karto perspėjo nesiekiantis dar kartą 
pagarsinti savo vardo, bet norintis įkvėpti tuos jo lankytojus, kurie tiki, jog 
savo tikslus įmanoma įgyvendinti. Esą jeigu jau paprastam kaimo bernui 
pavyko iškovoti titulą “Misteris Olimpia”, tai ir kitiems pasitenkinti mažu 

“Scanpix”

Ar norėtumėte atsidurti vir-
tuvėje, kurioje teta Mimi pliky-
davo arbatą jaunajam Johnui 
Lennonui? Arba užsukti į Paulo 
McCartney’io namą, kuriame 
buvo sukurtos dainos “She Lo-
ves You”, “I Call Your Name”, “I 
Saw Her Standing There”? 

Britų nacionalinis fondas pa-

nevalia. 
Muziejuje eksponuojami ne 

tik Schwarzeneggerio asmeniniai 
daiktai (pavyzdžiui, vaikystės 
lova ar pirmieji svarmenys), bet 
ir motociklas, kuriuo lakstė jo 
herojus filme “Terminatorius”. 



ne, ir vaikai tai žino. 
Universitetus baigusių bedar-

bių gretos didėja. Taip, jie gali 
rasti darbą, bet jis neatitiks jų 
išsilavinimo. Ir tai ne jų problema. 
Tai tradicinio akademinio švieti-
mo sistemos problema, diplomų 
infl iacija.  

K. Robinsonas įsitikinęs, jog 
visa tai prasidėjo dar 18 amžiaus 
viduryje, kai gimė bendrojo lavi-
nimo idėja.

Kas dominuoja 
pamokų 

tvarkaraščiuose?
Jeigu pažvelgsime į tipišką 

mokyklos tvarkaraštį, išvysime 
daugiausiai tų disciplinų, kurios 
naudingos žiūrint iš ekonomi-
nio taško ( matematika, gamtos 
mokslai, žodžiu, tai, “ko  gali 
prireikti gyvenime”), nors niekas 
gerai nežino, kokia bus ekono-
minė situacija netgi savaitės pa-
baigoje. Tuo tarpu kūrybiškumo 
ugdymo disciplinų arba visai 
atsisakoma, arba jos paverčiamos 
fakultatyvais. 

Jeigu paklaustumėte žmonių, 
kaip galima pritaikyti sąvaržėlę, 

V aikai, kurie šiemet 
pradėjo lankyti mo-
kyklą, išeis į pensiją 

2070 metais. ar įsivaizduoja-
te, koks bus pasaulis 2070-ai-
siais? 

“Turbūt niekas nerizikuotų 
prognozuoti toliau nei penkerius 
metus į priekį, tačiau, šiaip ar taip, 
mūsų pareiga - paruošti vaikus 
gyventi tame pasaulyje. Ateities 
pasaulyje, apie kurį mes žinome 
tik tiek, kad jis nebus panašus į 
dabartinį”, - sako Kenas Robin-
sonas,  tarptautinis ekspertas ir 
strategas švietimo bei kūrybinio 
mąstymo srityse. 

Technologijų ir ekonomikos 
pokyčiai vis spartėja. Iš 1957 me-
tais sudaryto pirmojo 500 stam-
biausių korporacijų sąrašo (“Stan-
dard and Poor”) 1997-aisiais 
buvo likę vos 74 kompanijos.O 
2020 metais, ekspertų manymu, 
šį sąrašą 75 procentais sudarys 
kompanijos, kurių šiandien neži-
nome. Daugelis jų užsiims verslu, 
kuris šiandien neegzistuoja.  

epocha baigėsi - 
sistema liko

... Toji švietimo sistema, kurią 
šiandien atkakliai bandoma refor-
muoti visose industrinėse šalyse, 
buvo įdiegta 18 amžiaus pabaigoje 
- 19 amžiaus pradžioje, kad būtų 
patenkinti tos epochos (industri-
nės, kai 80 proc. darbo buvo da-
roma rankomis, o 20 proc. - protu) 
poreikiai. Epocha baigėsi. 

Šiandien pasaulyje aktyviai 
sukasi verslai, susiję su intelekti-
niu darbu: įvairios meno formos, 
programų kūrimas, mokslas ir 
technologijos. Šiose srityse idėjos 
vertinamos labiausiai. Dauge-
lis šalių jau ima suprasti, kad 
būsima jų ekonomikos gerovė 
priklauso nuo inovacijų srauto, 
todėl gebėjimas mąstyti kūrybiš-
kai tampa svarbesnis už formalų 
išsilavinimą. 

... Keistas paradoksas. Mes 
aiškiai suvokiame, kad viskas, 
ką žinome apie savo ateitį, yra 
tai, kad nieko apie ją nežinome. 
Išskyrus tai, kad ji nebus panaši 
į dabartį. 

Visos bendrojo lavinimo re-
formos yra grindžiamos idėja, 
kad mes galime pasiruošti ateičiai 
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Kažkada mes tikėjome, 
kad baigę universitetą ir 
gavę diplomą galėsime 
rasti gerą darbą ir būti 
ramūs iki gyvenimo galo. 
Kadaise tai buvo tiesa, bet 
dabar - ne, ir mūsų vaikai 
tą žino. 

“Fotolia”

Ar sugebėsime paruošti savo vaikus 

ateities pasauliui?

tiesiog geriau darydami tai, ką da-
rėme praeityje. Tik reikia pakelti 
standartus.

Žinoma, standartus reikia kelti 
- problema ne standartų kėlimas. 
Problema - standartizacija. 

Standartizacija yra inovacijų 
priešas. Todėl, kad standartai 
gimdo baimės atmosferą ir verčia 
vengti rizikos. Vaikų individualu-
mas neturi reikšmės, jie surūšiuo-

jami pagal “gamybos datą”. 
Standartizacija - štai kas buvo 

švietimo sistemos pagrindas. To-
kia ji liko ir šiandien. 

7-8 dešimtmetyje mes tikėjo-
me: jeigu gerai mokysies moky-
kloje, baigsi universitetą, gausi 
diplomą, tai galėsi rasti gerą 
darbą su geru uždarbiu ir būsi 
ramus iki gyvenimo galo. Tuomet 
ši istorija buvo tiesa, bet dabar - 

daugelis jų pateiktų 15-20 vari-
antų. Tik kai kurie sugalvotų 200 
- vis pasitikslindami, ar gali toji 
sąvaržėlė siekti 200 metrų aukštį, 
būti guminė ir t. t. Kuo daugiau 
klausimų - tuo aukštesnis diver-
gentinis mąstymas. 

Divergencija (lot. divergentia 
- išsiskyrimas) - krypties, srauto 
šakojimasis) yra kūrybiškumo 
dalis, jo esmė - gebėjimas pama-
tyti daugybę vienos užduoties 
sprendimo būdų. Tai daugybė 
vienos temos interpretacijų. 

Kas yra tokio mąstymo pa-
grindas? Vaizduotė. Įsivaizda-
vimas to, ko nėra, kas galėtų 
būti. Būtent vaizduotė iš esmės 
skiria mus nuo kitų gyvų būtybių. 
Daugelis gyvių dainuoja - bet jie 
nekuria nuostabių operų. Daugu-
ma bėgioja - bet  neorganizuoja 
olimpinių žaidynių. 

Tarp skirtingo amžiaus vaikų 
atlikti testai parodė, kad kuo 
vaikas vyresnis, tuo mažesnis jo 
divergentiškumas. Nuo ikimo-
kyklinukų 98 procentų jis krenta 
iki paauglių 10 proc., ir toliau 
vis mažėja. Vyresni nei 25 metų 
žmonės turi jo vos 2 proc. Išeina, 
kad neįkainojama dovana, kurią 
gavome iš gamtos, iššvaistoma. 
Užtat savo  arsenale turime eg-
zaminų laikymo, testų pildymo 
patirties ir klasikinių žinių rinkinį 
- tai, kas vadinasi išsilavinimu. 

Hiperaktyvumo mitas
Vienas iš nerimą keliančių sin-

dromų tarp mokyklinio amžiaus 
vaikų - vadinamasis dėmesio 
defi cito sindromas ir hiperakty-
vumas (ADHD).

Vaikai auga perkrautoje infor-
macinėje aplinkoje, interneto ir 
sumaniųjų telefonų epochoje. O 
ko nori iš jų suaugusieji? Įgrūsti 
į tradicinio lavinimo rėmus ir 
nukreipti dėmesį į dalykus, kurie 
jiems atrodo nuobodūs. 

Prisiminkime šeštąjį dešim-
tmetį, kai visiems vaikams paei-
liui šalindavo tonziles. Tai buvo 
daroma tokia lengva ranka, su 
kokia dabar mokinukams išra-
šomi rimti vaistai, slopinantys 

jausmus ir pojūčius, kad būtų 
“sufokusuotas dėmesys į naudin-
gus dalykus”. Vaikai užmigdomi, 
užuot juos pažadinus, kad galėtų 
pažvelgti į save ir suprastų, kas jie 
tokie ir ko jie nori.  

Hiperaktyvumas yra jeigu ne 
mitas, tai mažų mažiausiai smar-
kiai išpūsta istorija. Todėl, kad 
visuomenė, sekdama 
pasenusia 

VIlTIS.  s “Mes turime sukurti naują prasmę esminiams savo vaikų mokymo principams. Aš tikiu, kad 
vienintelė viltis ateičiai - priimti naują žmogaus ekologijos koncepciją”, - teigia K. Robinsonas. 
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Piešimo pamokoje 
mokytojas mergaitės 

paklausė: “Ką tu čia 
pieši?”. Ši atsakė: “Pie-

šiu Dievą.” - “Bet niekas 
nežino, kaip atrodo 

Dievas.” - “Po 10 minu-
čių sužinos.”

Kenas Robinsonas gimė 1950 
m. kovo 4 d. Liverpulyje (Anglija) 
septynių vaikų šeimoje. Tėvai - dar-
bininkai Jamesas ir Ethel Robinsonai. 
Po nelaimingo atsitikimo darbe tėvą 
ištiko kvadriplegija (visų galūnių 
paralyžius). 

Būdamas ketverių metų persirgo 
poliomielitu (vaikų infekcinis para-
lyžius).

1961-1963 m. lankė Liverpulio 
koleginę mokyklą, Wade Deacono 
vidurinę mokyklą, Češyro (Cheshire) 
mokyklą (1963-1968). 

1968-1972 m. studijavo anglų 
kalbą ir dramą Lidso universitete. 

1981 m. Londono universitete 
įgijo daktaro laipsnį. 

1985-1989 m. vadovavo Menų 
mokyklų projektui (angl. The Arts in 
Schools Project).

dosJė

1989-2001 m. buvo Meninio ug-
dymo katedros profesorius Vorviko 
(Warwick) universitete.

Švietimo, kūrybiškumo ir inovacijų 
skatinimo klausimais konsultavo JAV, 
Europos bei Azijos valstybių vyriau-
sybes.

Vadovavo Nacionalinei švietimo 
ir ekonomikos komisijai Didžiosios 
Britanijos vyriausybėje.

Dirbo su kompanijomis iš sąrašo 
“Fortune 500”, tarptautinėmis kultūri-
nėmis organizacijomis.

Vadovavo kuriant kūrybinės ir 
ekonominės raidos strategiją Šiaurės 
Airijai bendradarbiaudamas su švieti-
mo ir kultūros ministrais. 

Buvo vienas iš keturių tarptautinių 
patarėjų, pakviestų į Singapūrą reali-
zuoti šios valstybės  ketinimus tapti 
kūrybiniu Pietryčių Azijos centru.

Už nuopelnus karalienė Elžbieta II 
Keną Robinsoną pašventino į riterius. 

Jo paskutinė, 10-oji, knyga “Pa-
šaukimas: kaip atrasti tai, kam esate 
sukurti, ir gyventi savo stichijoje” 
tapo tarptautiniu bestseleriu ir buvo 
išversta į 21 kalbą. 



pripažinti svarbią tiesą: esu ne-
pajėgus pakeisti tokios sudėtin-
gos situacijos šeimoje. Suaugęs 
žmogus pats apsisprendžia: gerti 
arba negerti. Jis atsakingas už šį 
pasirinkimą. O vaikai tuo tarpu 
turi kovoti už savo teisę gyventi 
visavertį gyvenimą - su mama 
ar be jos.

Kur kreiptis? 
Narkologai ir šeimos psichote-

rapeutai teigia, kad alkoholizmas 
nepraeina be gydymo, o žmogus, 
gyvenantis su alkoholiku, ken-
čia ko-priklausomybę, kuri ne 
lengvesnė nei paties alkoholiko 
priklausomybė nuo alkoholio. 
Todėl pagalba yra reikalinga visai 
šeimai. 

Klaipėdoje “Al-Anon” su-
sirinkimai vyksta pirma-
dieniais ir penktadieniais 
18 val. Dvasinės pagalbos 
jaunimui centre (Darželio 
g. 11). Tel. pasiteirauti 
8 685 43698.

Klaipėdoje SAV susirinki-
mai vyksta sekmadieniais 
18 val. Dvasinės pagalbos 
jaunimui centre. Tel. pasi-
teirauti 8 671 34950.

“Vaikai nepajėgūs 
išspręsti suaugusiųjų 

problemų”
Pasak psichologės psichote-

rapeutės Vilmos Mažeikienės, 
alkoholizmu sergančiam žmo-
gui galėtų padėti tik kas nors iš 
suaugusių artimųjų: sutuoktinis, 
draugė, teta, kaimynė ar kiti 
suaugę žmonės, kurie turi realią 
galią jį paveikti.

“Blogiausiai, kad tokioje pa-
dėtyje atsidūrę vaikai dažniausiai 
jaučiasi kalti ir atsakingi už tai, 
kad jų mama geria. Jiems be galo 
sunku ir skaudu stebėti, kaip ji 
degraduoja. Ypač nepilnamečiai 
jaučiasi bejėgiai, - sakė psichotera-
peutė. - Deja, mama pati pasirinko 
tokį kelią, ir vaikai negali išspręsti 
jos problemų. Čia būtinas jos pa-
čios pasiryžimas ir savarankiškas 
apsisprendimas keisti savo gyve-
nimo būdą, pirmiausiai - gydytis 
alkoholizmą.”

Mokyklinio amžiaus vaikams 
psichologė patartų pagalbos 
kreiptis į socialinį pedagogą, kuris 
tarpininkautų ir padėtų kreiptis į 

mane kankina 
mamos liga”

Tiesa s . Vaikai turi suvokti svarbią tiesą: kad jie nepajėgūs pakeisti situacijos šeimoje ir nėra atsakingi už 
tokį tėvų pasirinkimą. Jie turi kovoti už savo gyvenimą.  

“Fotolia”

mane kankina 
“Padėkite: 

ŠiapUs  sleNKsČio 152012 m.  rugsėjo 8 d., šeštadienis

įvairias įstaigas, tarp jų ir į Vaikų 
teisių apsaugos tarnybą. 

“Galbūt šių specialistų įsiki-
šimas priverstų mamą susiimti? 
O jei nepadėtų net tai, tuomet jai 
būtų laikinai apribotos motinys-
tės teisės, galiausiai - tos teisės at-
imtos. Vaikų globa būtų perduota 
žmogui, kuris galėtų pasirūpinti 
vaikais. Toks “šaltas dušas” 
geriančias mamas supurto, jei, 
aišku, alkoholis nėra nuskandinęs 
visų motiniškų jausmų.”

Neužsisklęsti, 
ieškoti, tikėti

Specialistė ragina į pana-
šią padėtį pakliuvusius vaikus 
neužsisklęsti, ieškoti išeities, 
ieškoti žmonių, kurie realiai 
galėtų padėti, ir pirmiausiai - 
jiems patiems. Tai galėtų būti ir 
mokyklos psichologas, kuris pa-
dėtų susitvarkyti su negatyviais 
išgyvenimais. 

“Sunkių jausmų kaupimasis 
viduje pavojingas tuo, kad vaikui 
gali kilti įvairių suicidinių min-
čių, - sakė V. Mažeikienė. - Psi-
chologas jaunam žmogui padės 
suprasti, kad reikia kabintis už 
gyvenimo, nevalia pasiduoti, kad 
ir kokie išbandymai šiuo metu 
ištiko. Gyvenimas nestovi vietoje, 
aplinkybės keičiasi, laikui bėgant 
keičiasi ir požiūris į jas.”

Padėdami pirmiausiai sau, 
vaikai netiesiogiai padeda ir 
savo gimdytojams, įsitikinusi 
pokalbininkė. Jų pareiga ir teisė 
- pasirūpinti savo gyvenimu, o 
ne grimzti į nevilties liūną kartu 
su tėvais. 

Kad ir kaip sunku, reikia 

Kur kreiptis geriančių tėvų vaikams?
“Mane jau kelerius metus kankina mamos liga - priklausomybė nuo alkoholio. iš pradžių tai bū-
davo savaitiniai užgėrimai, dabar jie jau tęsiasi mėnesiais... - redakcijai pasiguodė mūsų skaity-
toja andželika ir paprašė pagalbos. - Mama niekaip negali išbristi iš to liūno. deja, pati nepripa-
žista, kad yra jau priklausoma nuo to, o mes su sese nežinome, ko griebtis. Galbūt galėtumėte 
kokiu nors būdu padėti, ką nors patarti..?”

Alkoholikų vaikai - tai žmonės, 
augantys šeimose, kur bent vienas 
iš suaugusiųjų buvo ar yra alkoholi-
kas. Dauguma alkoholikų vaikų turi 
kelis, jei ne visus, toliau išvardytus 
bruožus:

jie spėlioja, kad yra normalus 
elgesys,

sunkiai įgyvendina sumanymą 
nuo pradžios iki galo,

meluoja, kada būtų paprasčiau 
sakyti tiesą,

save negailestingai teisia,
nemoka linksmintis, atsipalai-

duoti,
labai rimtai žiūri į save,
jiems sunku užmegzti bei išlaiky-

ti artimos draugystės ryšius,
perdėtai reaguoja į permainas, 

kurios nuo jų nepriklauso,
nuolatos stengiasi kitiems įtikti, 

gautų pritarimą,
jie arba perdėtai atsakingi, arba 

perdėtai neatsakingi,
jie ištikimi iki kraštutinumo, 
impulsyvūs, linkę aklai laikytis 

nustatyto kurso, 
eikvoja nepaprastai daug jėgų 

mėgindami atitaisyti susidariusią 
padėtį.

(Iš tinklalapio alateen-ltu.blogs-
pot.com)

iNForMaCiJa

NaUdiNGos NUorodos
Lietuvių kalba: alateen-ltu.blogspot.com
al-anon.lt; suaugealkoholikuvaikai.blogspot.com;
anglų kalba: al-anon.alateen.org; al-anonuk.org.uk
Kreiptis galima į Klaipėdos psichikos sveikatos centrą: tel. (8 46) 

410027; Klaipėdos priklausomybių ligų centrą: tel. (8 46) 415025; 
415026, Švėkšnos psichiatrijos ligoninės Priklausomybių lygų 
skyrių: tel. (8 441) 48337.

Alkoholizmu sergantiems 
žmonėms, jų šeimoms, artimie-
siems ir draugams padeda pagal 
anonimiškumo principus vei-
kianti bendrija “Al-Anon”. 

“Mes priimame alkoholikų 
artimuosius, teikiame  jiems 
paguodą, taikome 12 žingsnių 
programą, rodome supratimą ir 
padrąsinimą pačiam nuo alko-
holizmo kenčiančiam žmogui”, 
- sakė vienas šios organizacijos 
atstovų. Tačiau ši bendrija skirta 
tik suaugusiems žmonėms. 

Paaugliams yra skirta “Alate-
en” bendrija, kurios veiklą kuruo-
ja “Al-Anon” bendrija. 

“Deja, šiuo metu Klaipėdoje 
veikiančios “Alateen” grupės 
neturime, - sakė pokalbininkė. - 
Tam, kad ji veiktų, reikia ir šiek 
tiek pačių paauglių iniciatyvos. 
Prieš keletą metų tokia grupė 
buvo ir Klaipėdoje, paskui iši-
ro.” 

Taip pat suaugusiems žmo-
nėms yra skirta kita bendrija, kuri 
vadinasi SAV (suaugę alkoholikų 
vaikai). “Tai draugija vyrų ir 
moterų, kurie išaugo alkoholikų 
arba nedarnioje šeimoje - tokioje, 
kur jausmų išraiška sutrikusi. 
Tokiose šeimose nevalia reikšti 
savo jausmų ar rodyti atitinkamą 
nusiteikimą, namuose galioja 
nerašyta taisyklė, kad jausmai 
turi būti užgniaužti arba slepiami 
po kauke”, - paaiškino pokal-
bininkė. Pasak jos, pagrindinis 
SAV draugijos tikslas - sveikti 
nuo alkoholizmo ar kitos šeimos 
disfunkcijos padarinių ir padėti 
kitiems suaugusiems vaikams to 
pasiekti. 

Socialinių ir gydymo nuo al-
koholizmo paslaugų nė viena iš 
šių nurodytų bendrijų neteikia.

14 švietimo meto-
dika, kur viešpatau-

ja praktinis protas, pamiršta apie 
kitą pasaulio suvokimo metodą 
- jutiminį, kai žmogus jaučia save 
čia ir dabar, kai įsitraukia į tai, ko 
mokosi, pasineria į dabartį, į patį 
gyvenimą. Mes turime mokyti 
kūrybiškumo lygiai taip pat, kaip 
mokome rašto. 

Vienintelis teisingas 
atsakymas 

Iš pradžių vaikai nebijo pa-
daryti klaidos. Žinoma, nuolat 
klysti - tai ne tas pats, kas būti 
labai kūrybiškam. Bet jeigu žmo-
nės nebus pasiruošę klysti, jie 
niekada nesukurs nieko naujo 
ir originalaus. Augdami vaikai 
netenka savo neįkainojamo diver-
gentiškumo, nes mokytojai jiems 
įteigia klaidos baimę. 

Pedagogai dažniausiai sako, 
kad yra vienintelis teisingas at-
sakymas į klausimą. Ir draudžia 
žvilgčioti į draugo sąsiuvinį. Vai-
kai mokomi mąstyti vienumoje, 
nors didieji atradimai  padaromi 
kooperuojantis su kitais.

Pikaso teigė, kad visi vaikai 
yra dailininkai, tačiau ne visi jais 
lieka, kol suauga. 

Mes visi gimstame turėdami 
talentų, tačiau švietimo sistema 
juos uždusina. Todėl, kad joje 
koncentruojamasi į keletą aka-
deminių disciplinų, matematika 
ir kiti mokslai dėstomi sausai, 
testai standartizuoti, o būtinybę 
mokytis dėl testų sąlygoja fi nan-
savimas.

Vaikai mokosi ne tų dalykų, 
kuriems turi gebėjimų, o tų pri-
valomų, nes kažkada jie buvo 
perspektyvūs įsidarbinimo atžvil-
giu. Šiandien mūsų vaikai mokosi 
šių dalykų, nes mūsų politikai 
galvoja, kad ateityje tai pravers 
ekonomikai. 

Bet jeigu jūs paklausite vers-
lininkų, beveik visi jie pasakys 
atvirkščiai. Jie pasakys, kad mo-
kyklų abiturientai neturi polinkio 
į inovacijas, nemoka dirbti ko-
mandoje ir nesugeba efektyviai 
bendrauti.

Jonas Salkas (amerikiečių 
mokslininkas virusologas, išradęs 
vakciną nuo poliomielito. - Red. 
past.) kartą pasakė: “Jeigu visi 
vabzdžiai išnyks nuo žemės 
paviršiaus, po 50 metų gyvybės 
neliks. Jeigu visi žmonės išnyks, 
po 50 metų visos gyvybės formos 
Žemėje klestės.” 

Jis teisus. Ir vienintelė išeitis - 
branginti mūsų kūrybinių galių 
įvairovę.

Šaltinis: sirkenrobinson.
com; ted.com

Parengė Aras MASIULIS

Dabartinis švietimo 
modelis radosi pramonės 
revoliucijos metu, tad 
mokyklos buvo kuriamos 
pagal fabriko tipą: skam-
butis - pamoka praside-
da, skambutis - pamoka 
baigiasi.
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Kokie saldumynai nepakenks figūrai?

porcijomis, o miltinius ir riebius 
mufinus, kreminius pyragėlius, 

tortus - leidžiu sau ragauti taip re-
tai, kaip tik sugebu iškentėti...”

Kaip nuraminti 
“kirminą”...

Kiek kuris gardėsis yra nau-
dingas ir kiek žalingas sveiko 
maitinimosi kontekste? Ar išties 
verta jų visai atsisakyti?

Bet kurį maistą sudaro kalori-
jos, o jos “ateina” iš baltymų, rie-
balų ir angliavandenių. Storėjama 
nuo riebalų ir angliavandenių ka-
lorijų, jeigu jų suvalgoma iš karto 
daug (per 300 g). Todėl desertai 
egzistuoja, kad jais pasimėgautu-
me, o ne jų privalgytume. 

Saldėsiais reikia lepintis po 
pagrindinio valgymo ir po ne-
daug - tai svarbiausia taisyklė 
visiems, kurie kontroliuoja savo 
svorį. Žinoma, darykite tai tik iki 

Vitaminai, mineralai, organi-
nės rūgštys, ląsteliena, eteriniai 
aliejai - daug naudingų medžiagų 
mums dovanoja vaisiai ir uogos. 
Valgykite šviežius, ruoškite sa-
lotas,  sultis, morsus, kokteilius 
(geriau - be cukraus ir pieno pro-
duktų). Dalį naudingų savybių 
išsaugo ir penkių minučių virimo 
naminė uogienė, tačiau geriau su-
trinti uogas su cukrumi, džiovinti 
arba šaldyti. 

Žinoma, močiutės ar mamos 
uogienė, su meile išvirta iš natū-
ralių uogų, naudinga mūsų svei-
katai (ypač žiemą, per šalčius), 
tačiau visada atsiminkime saiką... 
Suvalgyti per dieną daugiau nei 
du arbatinius šaukštelius uogie-
nės metantiesiems svorį dietolo-
gai nerekomenduoja.

Patarimas. Vaisių ir uogų per 
dieną suvalgykite ne mažiau 
kaip 400 gramų.

džiovinti vaisiai: taip!
Razinos, džiovinti abrikosai, 

obuoliai, slyvos, kriaušės ir kt. - 
seniai žmonijai žinomas desertas 
ir vienas labiausiai dietologų 
rekomenduojamų naudingų už-
kandžių.

Džiovinti vaisiai - vitaminų, 
mineralų, pektinų, antioksidantų, 
fruktozės, bioflavonoidų ir kitų 
naudingų medžiagų “koncentra-
tas”. Šis gardėsis normalizuoja 
medžiagų apykaitą ir širdies 
bei kraujagyslių sistemos darbą, 
padeda šalinti iš organizmo 
toksinus, gerina odos būklę. 
Naudinga, bet ir kaloringa, todėl 
nepersivalgykite. 

Dienos norma: apie 30 gra-
mų.

Patarimas. Džiovintus vai-
sius plaukite šiltu, o ne ver-
dančiu vandeniu - kad išliktų 
vitaminai. 

Medus: taip!

N esugebėjimas 
atsispirti saldu-
mynams - viena 

pagrindinių priežasčių, priver-
čiančių atsisakyti subalansuo-
to raciono.

Viskas, kas žmogiška, ne-
svetima ir puikia figūra besi-
puikuojančioms žvaigždėms: 
dainininkė Rihanna viename iš 
interviu pareiškė, kad jeigu tris 
dienas nesuvalgo nieko saldaus, 
- jaučiasi be galo nelaiminga. 
“Angliavandeniai (ypač antroje 
dienos pusėje) yra lieknumo 
priešai, - sako atlikėja, - todėl 
trenerio patarimu desertą valgau 
tik rytais, po pusryčių, ir mažomis 

(Nukelta á 17 p.)

Seniausias žmogui žinomas 
desertas ir vaistas. Pagal kalorin-
gumą lygus cukrui, tačiau kur kas 
už jį pranašesnis pagal naudą. 

15-16 val. Tas pats ir dėl saldžių 
vaisių. Organizmas spės pasisa-
vinti ir neatidės jų “į atsargas”.

Vaisiai, uogos: taip!
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Medus - natūralus, o ne pa-
darytas. Jis turtingas vitaminų B, 
PP, C, eterinių aliejų, organinių 
rūgščių, natūralaus cukraus - 
fruktozės ir gliukozės, biofl avo-
noidų - antioksidantų, fermentų 
ir mineralų. Tai puiki alternatyva 
cukrui. Cukrus - tai vien anglia-
vandenių kalorijos ir nieko nau-
dingo: jokių vitaminų, mineralų, 
baltymų - vien tik gliukozė. 

Medus rekomenduojamas 
nusilpus imunitetui, intensyviai 
sportuojant ar dirbant fi zinį dar-
bą kaip natūralus energetikas. 
Tik atminkite, jog perdozuoti jo 
nesveika.

Kontroliuojantiems savo svorį 
patartina suvalgyti ne daugiau 
kaip vieną arbatinį šaukštelį per 
dieną.

Patarimas. Jeigu nemėgsta-
te arba negalite valgyti medaus 
dėl alergijos, rinkitės klevų 
sirupą - jame daug kalio, kalcio, 
geležies ir naudingo cukraus - 
dekstrozės. 

Juodasis šokoladas: 
su saiku 

(Atkelta ið 16 p.)

Kokie saldumynai 
nepakenks fi gūrai?

Mėgaukitės “teisingu” šoko-
ladu: tamsiuoju (juoduoju) arba 
karčiuoju. Kartais abi šios rūšys 
dėl daug kakavos (ne mažiau kaip 
55 proc.) laikomos kaip viena, 
kartais skiriamos pažymint, kad 
karčiajame šokolade nėra pieno 
riebalų ir cukraus.

Aukštos kokybės šokoladas - 
puikus antidepresantas (“laimės 
hormono” serotonino šaltinis), 
afrodiziakas, antioksidantų, šir-
džiai naudingų fl avonoidų, vita-
minų ir mineralų sandėlis. 

Augaliniai kakavos baltymai 
naudingi tuo, kad neturi choles-
terino, lėtai pasisavinami ir todėl 
ilgiau sotina. Šokolade esantis 
taninas reguliuoja viršikinimo 
sistemos darbą, skatina detok-
sikaciją.

Taigi šokoladas lyderiauja 
tarp saldumynų pagal baltymų 
sudėtį, tačiau storina ne jo bal-
tymai, o kakavos sviestas, kurio 
šokolade yra nuo 35 iki 50 proc., 
taip pat angliavandenių kalorijos, 
kurių suteikia cukrus, džiovinti 
vaisiai, likeris ir kiti papildai - iš 
čia ir auga svoris.

Patarimas. Neatsisakykite 
tamsaus šokolado, nes jame yra 
naudingų medžiagų, reikalingų 
aktyviam protiniam darbui (au-
galinių baltymų, kalio, kalcio, 
magnio, fosfoto, geležies, PP, B 
grupės vitaminųlecitino), tačiau 
mėgaukitės juo su saiku. 

Zefyras: su saiku
Zefyruose yra natūralaus želė 

komponento pektino, gaunamo iš 

obuolių, citrusinių vaisių žievelės, 
arbūzų, cukrinių runkelių. Deser-
tai, pagaminti pektino pagrindu, 
turėtų būti įtraukti į miestiečių 
racioną, nes ši medžiaga šalina 
iš organizmo sunkiųjų metalų 
druskas ir radionuklidus. 

Zefyruose nėra vitaminų (jie 
žūva termiškai apdorojant ža-
liavą), bet nėra ir riebalų, o jų 
sudėtyje esantys baltymai stipri-
na raumenų audinius. Taip pat 
šiame gardėsyje yra geležies ir 
fosforo. 

Dienos norma: 30 gramų. 
Patarimas. Kad išvengtumė-

te nereikalingų kalorijų, rinkitės 
zefyrus be glaisto, papildų bei 
dažiklių.  

Chalva: atsargiai!

Chalva - mėgstama visame 
pasaulyje rytietiška pagunda. Ji 
skani ir naudinga, lengvai pasisa-
vinama. Tai visaverčių augalinių 
baltymų ir riebalų (cholesterino 
nėra), polisočiųjų riebalų rūgščių, 
mineralų (kalio, magnio, fosforo, 
geležies) šaltinis. 

Chalva turtinga A, E ir B 
grupės vitaminų, kurie gerina 
odos būklę, stiprina širdies ir 
kraujagyslių sistemos darbą, 
jaunina organizmą ir aktyvizuoja 
reprodukcinę funkciją.

Patarimas. Chalva labai nau-
dinga, tačiau ir labai kaloringa, 
todėl valgyti rekomenduojama, 
tačiau nedažnai. 

Dienos norma - 20-30 gramų. 

ledai: atsargiai! 

Riebiausia rūšis - plombyras, 
užtat dviejuose šimtuose gramų 
tokio deserto (be priedų - šoko-
lado, riešutų, sausainių etc.) yra 
suaugusio žmogaus mineralų ir 
mikroelementų paros norma. Ma-
žiausiai kalorijų turi užšaldytos 
vaisių sultys. 

Dienos norma: 60-100 gra-
mų.

Kaloringumas (šimte gramų): 
plombyras - 227 kcal, grietininiai - 
183 kcal, pieniški - 126 kcal, vaisių 
ar uogų - 110,8 kcal, užšaldytos 
vaisių sultys - 70 kcal.

K ad įveiktume šią problemą, pirmiausiai turime išsiaiš-
kinti jos priežastis ir gydymą pradėti iš vidaus, o tik 
po to griebtis išorinių priemonių.

Smarkiai plaukai gali slinkti 
esant hormonų pusiausvyros 
sutrikimui ir sergant sunkiomis 
ligomis, tad šiuo atveju be gydy-
tojų pagalbos neapsieisite. Len-
gvesniais atvejais galite pabandy-
ti susitvarkyti savarankiškai. 

stresas
Jį sukelti gali ne tik nemalonu-

mai - problemos darbe, skyrybos, 
- bet ir džiaugsmingi įvykiai - ve-
dybos, pareigų pakėlimas, ilgai 
lauktos atostogos egzotinėje šaly-
je... Mat neįprastas maistas, kitoks 
vanduo (skiriasi cheminė sudėtis) 
sukelia stresą organizmui. 

PATARIMAS. Nervinę įtampą 
puikiai pašalina galvos masažas. 
Ir ne tik - jis taip pat stimuliuoja 
plaukų augimą. Pirštų galiukais  
sukamaisiais judesiais pamasa-
žuokite galvos odą apie 10 minu-
čių per dieną. 

Netinkama mityba
Kardinalios dietos, staigus 

perėjimas prie vegetarizmo ar 
žaliavalgystės, - tiems, kurie lie-
knėja pernelyg azartiškai, reikia 
žinoti, kad riebalų (o tai vitaminai 
A, E, D, K ) defi citas racione prive-
da prie odos suglebimo ir plaukų 
išretėjimo...

Kitas dalykas - dėl dietos be 
riebalų moterims sutrinka lytinių 
hormonų gamyba. O juk būtent 
jie “rūpinasi” gražiais vešliais 
plaukais. Kai tas hormonų sutri-
kimas įvyksta, plaukai palieka 
savo vietas tokia pat tvarka kaip 
ir vyrams - nuo pakaušio. 

Kai išbraukiate iš savo val-
giaraščio gyvulinius baltymus, 
organizmui pritrūksta amino 
rūgščių - statybinių medžiagų 
mūsų audiniams. Naujos ląstelės 
nesusidaro, o senosios palaips-
niui nyksta. O juk mūsų plaukai 
daugiau nei 65 proc. sudaryti 
iš baltymų. Taigi mes imame 
plikti...

Kad to neįvyktų, suvalgykite 
ne mažiau nei 40-50 g gyvulinių 
baltymų per dieną ir nevenkite 
riebalų - tiesiog laikykitės reko-
menduojamų normų. 

PATARIMAS. Gerai padeda ir 
augalų mišiniai. Pavyzdžiui, pa-
imkite po 20 gramų ajerų šaknų, 
varnalėšų, medetkų žiedų ir apy-
nių spurgų. Šį mišinį užplikykite 
1 litru verdančio vandens ir pali-
kite pritraukti 2 valandoms. Tada 
paruoštą priemonę perkoškite ir 
ištepkite galvą nakčiai.

Darykite tai ne mažiau kaip 
mėnesį.

Karštose šalyse reikia gerti iki 
4 l skysčių per dieną ir padidinti 
suvartojamų vitaminų kiekį: vi-
tamino C - iki 200 mg, PP - iki 30 
mg, B12 - iki 10 mg, B6 - iki 3 mg, 
B4 - iki 5 mg per dieną. 

Šaltuoju metų laiku mums taip 
pat reikia daugiau vitaminų, nes 
su maistu jų gauname mažiau.  
Vaistinėje pasidairykite specialių 
vitaminų kompleksų plaukams, 
rinkitės paprasčiausius, be egzo-
tiškų ingridientų. 

Vėlyvą rudenį ir žiemą nešio-
kite kepurę. Darykite drėkinamą-
sias plaukų kaukes. 

Pavyzdžiui, namuose patys 
galite pasigaminti varnalėšų 
aliejaus kaukę: 1 arbatinį šaukštelį 
medaus sumaišykite su kiaušinio 
tryniu, gautą mišinį pašildykite 
vandens vonelėje, vis pamaišy-
dami, kol išeis vientisa masė. 
Nuimkite nuo ugnies ir įpilkite 3 
šaukštus varnalėšų aliejaus. Kau-
kę užtepkite ant galvos valandai, 
apsupkite galvą rankšluosčiu, 
kad būtų šiltai. Vėliau išplaukite 
šampūnu. 

Vaistai
Ilgą laiką vartojant, šios pre-

paratų grupės gali sukelti plaukų 
slinkimą:

retinoidai;
antibiotikai;
nesteroidiniai vaistai nuo 

uždegimo;
vaistai nuo herpeso;
vaistai nuo traukulių;
antikoaguliantai;
antidepresantai;
neuroleptikai;
vaistai nuo reumato;
vaistai nuo maliarijos.

Parengė Skaistė KAZARGYTĖ

kokios 
priežastys 

ir ką 
daryti

Slenka 
plaukai: 

lapinės daržovės, 
ankštinės daržovės,
riešutai, neskaldyti grūdai, 
kviečių grūdų gemalai,  razinos,
žuvis, kiaušiniai, vištiena, 
bulvės, soja, ryžiai,
jūros gėrybės, pieno produktai.

Maistas plaUKaMs:

saulė, jūra ir šaltis

Spiginant saulei mirkdami 
sūriame vandenyje mes praran-
dame ne tik drėgmę, bet ir mūsų 
plaukams reikalingus. 
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Sealas kaltina Klum neištikimybe

Kristen Stewart ilgisi mylimojo 

George Michaelas jaučiasi gerai

Oscaras de la Renta 
gavo Mados instituto 

apdovanojimą

Katie Holmes po skyrybų 
kibo į darbą

“Ana Karenina” Londone

sealas ir Heidi Klum iki šiol 
tylėjo, kai buvo klausiami 
apie skyrybų priežastį. tačiau 
dabar dainininkas pasakoja 
apie savo santykius su su-
permodeliu ir, jo žodžiais, 
santuoka nutrūko dėl Klum 
neištikimybės.

Prakalbo Sealas po to, kai į 
bulvarinę spaudą pateko Heidi 
fotografijos iš Sardinijos, kur ji 
atostogauja kartu su asmens sar-
gybiniu Martinu Christensenu.

“Aš, suprantama, nesitikėjau, 
kad Heidi staiga taps vienuole. 
Bet, kadangi nieko kito iš jos 
ir nesitikėjau, galėjo bent jau 
palaukti, kol galutinai išsiskirsi-
me, prieš suartėdama su tarnu, 
- cituoja Sealo žodžius “TMZ”. 
- Manau,  dabar jau visi gavo 
atsakymą į klausimą, kurį nuolat 
girdėjome pastaruosius septynis 
mėnesius.”

Martinas saugo Heidi jau 
ketverius metus, tačiau, draugų 
žodžiais, Klum ir Sealo santuokos 
periodu jų santykiai buvo “griež-
tai profesionalūs”. Esą ji suartėjo 
su Christensenu jau išsiskyrusi su 
vyru. Draugai tvirtina, kad tikroji 
skyrybų priežastis - per didelis 
Sealo susižavėjimas vakarėliais. 

“Scanpix”

akivaizdu, jog Kristen stewart 
labai ilgisi ją palikusio rober-
to pattinsono: los andželo 
oro uoste, prieš išskrisdama į 
Kanadą, toronto kino festiva-
lį, kur ketvirtadienį vyko jos 
naujojo filmo “Kelyje” premje-
ra, ji pasirodė vilkėdama myli-
mojo sportinius marškinėlius. 

Aktorius ją paliko po to, kai 
visas pasaulis sužinojo, jog Kris-
ten buvo jam neištikima. Iškart po 
skandalo Kirsten nešiojo Roberto 
kepurę ir kuprinę.

“Kirsten kamuoja nemiga, ji 
labai sielojasi”, - sakė “Saulėly-
džio” žvaigždės draugas.

KElYJE.  s Kirsten pozuoja 
per filmo “Kelyje” premjerą. Iš 
sukaustytos povyzos matyti, 
jog aktorės kelias šiuo metu ne 
rožėmis klotas.

Premija “Couture Council’s 
Award for Artistry” kasmet 
įteikiama geriausiems pasaulio 
dizaineriams. Šiemet Niujorko 
mados ir technologijų institutas 
surengė žvaigždžių pietus Lin-
kolno centre, kurį aplankė garsūs 
žmonės iš mados industrijos. 

“Aš nepaprastai laimingas 
žmogus, - sakė Oscaras de la 
Renta savo kalboje. - Mėgstu tai, 
ką darau. Šiandien ir tenisinin-
kas arba aktorė gali būti puikūs 
dizaineriai, o aš tuo užsiimu jau 
45 metus ir iki šiol mokausi šio 
amato kiekvieną dieną.”

po skyrybų su tomu Cruise 
Kate Holmes aktyviai užsiima 
savo karjera, taip pat ir mados 
srityje.

Neseniai buvo oficialiai pa-
tvirtinta, kad ji tapo markės “Bob-
by Brown” reklamos veidu. O 
būsimoje Niujorko mados savai-
tėje Katie pristatys savo debiutinę 
kolekciją “Holmes & Yang”.

Šią savaitę londone, kino teatre “odeon”, įvyko ilgai laukta 
pasaulinė premjera - garsiojo levo tolstojaus romano “anna 
Karenina” ekranizacija, įkūnyta režisieriaus Joe Wrighto. 

enas ir kt.), kurią surinko reži-
sierius Joe Wrightas, ir masinių 
scenų. 

Premjera Lietuvoje - 2013 m. 
vasario 15 dieną.

HEROJAI.  s Ant raudonojo kilimo - pagrindiniai filmo aktoriai Jude 
Law ir Keira Knightley, vilkinti prabangia naujausio sezono kolekcijos 
“Chanel Couture” suknele. 

Filmą galima vadinti grandi-
oziniu jau vien dėl aktorių ko-
mandos (Keira Knightley, Kelly 
Macdonald, Aaronas Johnsonas, 
Jude Law, Matthew MacFady-

Britų dainininkas George Mi-
chaelas per savo šou Vienoje 
nuo scenos dėkojo ir paskyrė 
dainą medicinos personalui, 
kuris pernai išgelbėjo jam 
gyvybę.

“Naudodamasis proga noriu 
pasakyti, kad jei nebūtų įsikišę 
tie keletas žmonių, aš čia nebe-
stovėčiau, - kalbėjo po plaučių 
uždegimo pasveikęs 49 metų 
dainininkas. - Man didelė gar-
bė padainuoti tiems vyrams ir 
moterims, kurie išgelbėjo man 
gyvybę.”

Atlikėjas medikams padaina-
vo Ninos Simone dainos “Feeling 
Good” versiją. 
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KLAIPĖDOJE

TEATRAS
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Žvejų rūmai, Taikos pr. 70. Bilietai parduodami 
Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje II-VI 10-18 val., 
VII 2 val. iki spektaklio. Inf. ir bilietų rezervavimas 

tel. 8 (46) 314453, www.kldteatras.lt ir 
www.bilietupasaulis.lt

21 d. 18 val. R. Everetto “Demonai” (2 v. psicholo-
ginė drama), rež. G. Padegimas.
22 d. 18 val. P. Gladilino “Iš miglos išniro angelas” 
(2 d. komedija), rež. R. Rimeikis.
23 d. 12 val. S. Maršako “Katės namai”, rež. D. 
Rabašauskas.
28 d. 18 val., 30 d. 17 val. Klaipėdos dramos 
teatro Repeticijų salėje (Teatro g. 2) premjera! P. 
O. Enquisto “Lūšies valanda” (1 d. drama), rež. M. 
Kimelė.
29 d. 18 val. Neil Simon “Saugokite Florą”, 2 dalių 
komedija. Rež. A.Lebeliūnas.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS 
TEATRAS

Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397413, 
www.klaipedosmuzikinis.lt

21, 22 d. 18.30 val. premjera! V. Ganelino, S. Gedos 
miuziklas “Velnio nuotaka”. 
23 d. 12 val. Kolonų salėje premjera! 1 dalies spek-
taklis vaikams (iki 4 metų) “Verpalų pasaka”.
28 d. 18.30 val. premjera! 1 dalies šokio koncertas 
“Pilna’tis”.
29 d. 18.30 val. “Maestro E. Kaniava pristato: 
debiutai” (2 dalių koncertas).

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt

20 d. 18 val. teatro salėje Klaipėdos Pilies teatro 
spektaklis “Amokas” pagal S. Cveigą. Istorija apie tai, 
ko mes niekada nežinojome. Rež. Alvydas Vizgirda 
(15 Lt, “Tiketa”).
22 d. 16 val. teatro salėje klounų teatro studijos 
“Dulidu” spektaklis visai šeimai “Bokštas”, rež. Liudas 
Vyšniauskas (12 Lt, “Bilietai.LT”).

28 d. 16 val. I a. fojė Pagyvenusių žmonių asociaci-
jos renginys “Rudens kodas – obuolys”. Kompozicijų 
iš obuolių paroda ir folkloro ansamblių koncertas. 
Nemokamai.
29 d. 12 val. teatro salėje klounų teatro studijos 
“Dulidu” lėlių spektaklis mažiems ir dideliems 
“Ežiuko pasakos”; rež. Kamilė Kondrotaitė (8 Lt, 
renginio dieną – 12 Lt, “Bilietai.LT”).
30 d. 16 val. didžiojoje salėje vakaras-koncertas 
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Dalyvauja 
Birutė Petrikytė, Simonas Donskovas, šokių grupė 
“Dvi mergelės” ir Klaipėdos senjorų meno kolektyvai 
(10 Lt, su pensininko pažymėjimu – nemokamai, 
“Tiketa”).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932, 

www.klaipedosleliuteatras.lt

15 d. 11 val. sezono pradžios šventė; 12 val. Prem-
jera! Spektaklis visai šeimai “Išdykusios spalvos”; 
rež. Lina Beržinienė.
16 d. 12 val. spektaklis visai šeimai “Išdykusios 
spalvos”; rež. Lina Beržinienė.
22 d. 12 val. spektaklis visai šeimai “Suraskim 
pasaką”; rež. Lina Beržinienė.
23 d. 12 val. spektaklis kūdikiams “Labas, mažyli”; 
rež. Karolina Jurkštaitė.
29 d. 12 val. spektaklis vaikams “Vištytė ir gaide-
lis”; rež. Gintarė Radvilavičiūtė.
30 d. 12 val. spektaklis visai šeimai “Išdykusios 

spalvos”; rež. Lina Beržinienė.

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

Šaulių g. 36, tel. 410566, www.koncertusale.lt, 
Bilietai.LT

Šiuolaikinės muzikos festivalis “Permainų muzika”

17 d. 18 val. (17 val. prieškoncertinis susitikimas) 
“Metai su Kutavičiumi”. Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas ir dirigentas D. Katkus), 
Klaipėdos choras “Aukuras” (meno vadovas A. 
Vildžiūnas), aktorius Darius Meškauskas.

19 d. 18 val. (17 val. prieškoncertinis susitiki-
mas) “Darniai ir temperamentingai”. Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M. Bačkus), 
solistas Lukas Geniušas (fortepijonas), dirigentas 
Martynas Staškus.
26 d. 18 val. (17 val. prieškoncertinis susitikimas) 
“Būgnijimas su “Kroumata”. Mušamųjų ansamblis 
“Kroumata” (Švedija): J. Silvmark, R. Bergstrom, U. 
Nilsson, P. Langendorf.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt

10 05 d. 19 val. Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro spektaklis M. Teodorakio baletas 
“Graikas Zorba”, choreogr. Lorca Massine (Italija) 
(Bilietai.LT).

“ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt 

7-11 d. 18, 20.15 val. tarptautinis draugiškas 
vyrų krepšinio turnyras dėl Vlado Garasto taurės, 
dalyvaus komandos: Vilniaus “Lietuvos rytas” ir 
Klaipėdos “Neptūnas” (Lietuva), Krasnodaro “Lo-
komotiv-Kuban” (Rusija) bei Kijevo “Budivelnik” ir 
Dnepropetrovsko “Dnepr” (Ukraina).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI 
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

12 d. 17.30 val. pirmosios kūrybinio rašymo 
dirbtuvės, kurias ves rašytojos Nijolė Kepenienė 
ir Sondra Simana. Dirbtuvės bibliotekoje veiks tris 
mėnesius. Užsiėmimai nemokami.
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) Tarptautinio 
akvarelės plenero 2012 paroda (iki 10 04).

RENGINIŲ SALĖ “VAKARIS”
Naujojo sodo g. 1 (viešbutis “Amberton Klaipėda”)

21 d. 20 val. Vytauto Šapranausko juodojo humoro 
vakaras.

27 d. 20 val. monospektaklis “Tėtis” su Ramūnu 
Rudoku, rež. Juris Rijnieks.
30 d. 16 val. Tele bim-bam - koncertas vaikams 
ir nevaikams!
10 06 d. 19 val. “Hiperbolės” gitaristo ir kompozi-
toriaus Igorio Berino ir jo grupės koncertas.
10 10 d. 19 val. Vytauto Šapranausko juodojo 
humoro vakaras.
10 13 d. 19 val. Aktorių trio (Kostas Smoriginas, 
Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis).
10 19 d. 19 val. Irūnos ir Mariaus Jampolskio gyvo 
garso teatralizuotas koncertas.
10 20 d. 19 val. “Rusrock.lt” - gyvo garso rusų roko 
klasikos koncertas.
10 24 d. 19 val. monospektaklio “Nemiga” prem-
jera. Vaidina Vytautas Šapranauskas, rež. Kostas 
Smoriginas.
10 27 d. 19 val. grupės “Rondo” gyvo garso 
koncertas.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka - bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinė programa “Pėdink į Girulius”

Vytauto Dvariono metalo plastikos darbų paroda 
“Veidrodžio spindėjimas”.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Klaipėdos jaunųjų menininkų paroda (iki 09 30).
“Pelėdžiuko” fi lialas, Tilžės g. 11

Gargždų “Vaivorykštės” gimnazijos dailės būrelio 
(9-10 kl.) mokinių piešinių paroda (iki 09 30); 
Tauralaukio progimnazijos mokinių fotominiatiūrų 
paroda “Klaipėda mana - širdies daina” (iki 09 
28); Klaipėdos lopšelio-darželio “Traukinukas” 5 
metų vaikų piešinių parodėlė “Spalvota dėlionė” 
(iki 09 30).

KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS 
MOKYKLA

Paryžiaus Komunos g. 12, tel. 38 34 89, dailesmo-
kykla@takas.lt

10-21 d. 10-12 val. netradicinio ugdymo dienos. 
I d. Paveldosauga. “Rumpiškės dvaras - kultūros 
židinys”. Mokinių grupėms su mokytojais organi-
zuojama ekskursija po mokyklą. Būtina išankstinė 
registracija.
Parodų ciklas “Mokyklos galerija”; mokinių baigia-
mųjų darbų ir kultūros paveldo projekto “Vietos 
dvasia” ekspozicijos (iki 10 12).

MENŲ VALGYKLA
Daržų g. 18 (buvusi Vydūno mokykla)

9 d. 20 val. koncertas “Akustinės spalvos” su Linu 
Švirinu ir grupe.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTRO PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446, 8 611 26244

12-15 d. 7-asis tarptautinis trumpų filmų kino 
festivalis “Vilniaus kino šortai 2012”. Bilietas 6 Lt.

29 d. 12 val. Šeimų savaitgalis “Piešimas parodoje”. 
Būtina išankstinė registracija telefonu: (8 46) 
313691 arba el. paštu: virginija@kulturpolis.lt. 
Užsiėmimo kaina 1 asmeniui - 4 Lt.
Aymeric Ebrard paroda “Permainų vėjas” (iki 
09 20).
Renatės Lūšis retrospektyvinė paroda “Žvilgsnis į 
save” (iki 09 20).
Gabrielės Gervickaitės paroda “Technokū-
nai’12” (iki 09 20).
Lietuvos ir Prancūzijos šiuolaikinio meno paroda 
“Prestižas. Šių dienų fantasmagorija.” (iki 
11 25).

KKKC MENO KIEMAS

Bažnyčių g. 4, www.menokiemas.lt

22 d. 18 val. parodos “Nepastebima kasdienybė” 
atidarymas (iki 09 29).

“RŪTŲ” GALERIJA
Danės g. 9

Svajūno Jurkaus ir Sergejaus Plotnikovo jung-
tinės skulptūros darbų paroda (iki 10 05).
Gražinos Janinos Vitartaitės tapybos darbų paroda 
“Kuršių nerija”.

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10

“Titaniko” žūties šimtmečiui paminėti skirta tarptau-
tinė grafikos paroda “TITANIC 100” (iki 10 06).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Jaunimui skirtas projektas “Etnoreidas”. Kiekvieną 
ketvirtadienį 18 val. Meno kieme (Daržų g. 10) 
vyksta tradicinių šokių vakarai - “Vožiniai”. Ne-
mokamai. 
Kiekvieną trečiadienį 10-12 val. konsultacijos 
kalendorinių švenčių klausimais (etnologė Valerija 

Jankūnaitė). Registracija tel. (8 46) 310022.
Kiekvieną ketvirtadienį 15-16.30 val. konsulta-
cijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė Elena 
Matulionienė).  Registracija  tel. (8 46) 410108.

KINAS
FORUM CINEMAS

Taikos pr. 61, PC “Akropolis”

“Bornas. Palikimas” (premjera, veiksmo trileris, 
N-13) - 11.45, 14.45, 18, 21.15 val.

“Į Romą su meile” (komedija) - 21.00 val. (iš-
ankstinis seansas).
“Absoliutus blogis. Atpildas 3D” (mistinis 
veiksmo trileris) - rugsėjo 13 d. 18.30 val. (Delfi.
lt seansas).
“Tedis” (komedija, N-16) - 12, 14.30, 17, 19.25, 
21.45 val.
“Karališka drąsa” (dubl. liet. animac., N-7) - 3D: 
10.30, 15.45, 18.30 (seansas nevyks rugsėjo 13 
d.) val.; ne 3D: 11.15 val. (seansas nevyks rugsėjo 
8,9 d.), 14 val.
“Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas” (dubl. 
liet. animac. komedija, V) - 3D: 12.30, 17.15, 19.30 
(seansas nevyks rugsėjo 10-13 d.) val.; ne 3D: 11 
(seansas nevyks rugsėjo 8,9 d.), 13.30, 16 val.
“Patrulių zona” (komedija, N-13) - 16.30, 19, 
21.30 val.
“Nesunaikinami 2” (veiksmo trileris, N-13) - 18.15, 
20.45 val.
“Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija” (3D, miuzi-
klas, N-7) - 13.15, 22 val.
“Paryžiaus monstras” (3D, dubl. liet. muzikinis 
animac., V) - 10.15, 15 val.
“Tadas Blinda. Pradžia” (liet., T) - 19.30 val. 
(seansas vyks rugsėjo 7-9 d.)

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

Tiltų g. 26A, staliukų rezervacija tel. (8 46) 211390

8 d. 21 val. Donatas Bukauskas (trombonas, 
vokalas) - geros muzikos dozė.
13 d. 21 val. E. Jonavičiaus vadovaujamas “Jazz 
trio”.
14 d. 21 val. Grupė “Trys apelsinai””.
15 d. 21 val. J. Staniulio vadovaujamas instru-
mentinis trio.

LIAUDIŠKA UŽEIGA “TROBA”
Debreceno g. 61A, tel. 300855

8 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.
21 d. 21 val. M. Jampolskis ir Irūna.

BILIARDINĖ-BARAS “BLACK BALL”
Herkaus Manto g. 31, PC “Žemaitija”, II a.,

 tel. 865557772, www.blackball.lt

Sunkūs laikai - lengvos kainos! Moksleiviams 
ir senjorams nuo 5 Lt. Žaidžiant vienam - 50 proc. 
nuolaida.

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, 
el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt, 

www.jurumuziejus.blogas.lt

Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai amfite-
atre 11.30, 13, 15 val. (esant palankioms oro 
sąlygoms).
Rengiamos ekskursijos Danės upe dore. Išsami 
informacija tel. (8 46) 492250 arba muziejaus 
“Facebook” profilyje.
Muziejus dirba kasdien, išskyrus pirmadienį, 
10.30-18.30 val.

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33

8, 9 d. nuo 12 iki 17 val. kūrybinės dirbtuvės 
mažiems ir dideliems “Puokštė Domšaičiui. Pasvei-

kinkime dailininką savo kūriniais”. 
30 d. 18 val. Vokalinės muzikos koncertas “Rusų 
klasikos perlai”. Žymiausiųjų S.Rachmaninovo, 
P.Čaikovskio, N.Rimskio-Korsakovo operų arijos 
ir romansai. Dainuoja: Olga Žorova, Vitalijus Mu-
ravjovas, Tomas Vilaniškis; akompanuoja Tamara 
Prokopovič, Aurelija Kržanavičienė. Nemokamai.
Nuo rugsėjo 11 d., antradieniais, 17 val. 
kviečiama į Dailės studiją suaugusiems.
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija “Žmogaus 
misterija”.
Paroda “Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę”.
Prano Domšaičio tapybos ekspozicija.
Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-1993, 
JAV) nuolatinė kūrinių ekspozicija “Prie Baltijos 
ir prie Atlanto”.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 6, tel. 410527

8 d. 12, 14 val. Klaipėdos 760 metų sukakties 
proga klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti eduka-
ciniuose užsiėmimuose ir kurti grafikos darbus, 
skirtus savo miestui. Užsiėmimų metu muziejaus 
restauratorė Jolanta Mažeikaitė visus norinčius 
mokys pasigaminti linoraižinio klišę bei savo 
kūrinėlius atsispausti spaudos staklėmis. Būtina 
išankstinė registracija tel. (8 46) 410527.
Paroda “Ankstyvasis Apšvietos amžius Europoje: 
Ernstas Danielius Jablonskis (1660-1741 m.) - 
santarvės tarp Europos tautų architektas”.
Klaipėdos bei visos Mažosios Lietuvos krašto istoriją 
atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs radiniai, 
aptikti archeologinių kasinėjimų metu, daug XX 
a. pradžios miestelėnų apyvokos reikmenų, baldų 
bei indų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, el. p. klm@takas.lt

8 d. 12 val. edukacinis renginys, skirtas Muziejų 
metams, “Linksmosios muitinės procedūros”.
Paroda “Laikrodžiai iš Lietuvos nacionalinių 
muziejų rinkinių” (iki 2013 06 01).
Viena didžiausių Europoje laikrodžių ekspozicijų 
supažindina su laiko matavimo prietaisų istorine 
raida - kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, 
smėlio, mechaniniais laikrodžiais.
Ekspozicija “Laikrodininko dirbtuvė” supažindina 
su XVI-XIX a. laikrodžių gamybos, remonto bei 
apdailos senoviniais įrankiais.
Muziejaus darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 
12-17 val.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BOTANIKOS 
SODAS

Kretingos g. 92, tel. 398833, 8 611 14644

Botanikos sodas kviečia lankytojus pasigėrėti 
gamtos grožiu.
Apsilankyti galite: I-V 8-18 val., VI 9-15 val.

PILIES MUZIEJUS
Pilies g. 4, įėjimas pro įmonės 

“Klaipėdos laivų remontas” vartus, tel. 410524

Muziejuje galite aplankyti ekspozicijas, supažindi-
nančias su Klaipėdos miesto ir pilies raida nuo XIII 
a. iki šių dienų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

KALVYSTĖS MUZIEJUS
Šaltkalvių g. 2, 2A, tel. 410526

Muziejuje eksponuojami Klaipėdos krašto kapinių 
kryželiai, tvorelės, architektūrinės senamiesčio 
namų detalės, žvejybos įrankiai, namų apyvokos 
reikmenys.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

VIKTORO VARNO KELIONIŲ MUZIEJUS
S. Daukanto g. 5, Maksimo Gorkio pagrindinė 

mokykla

Eksponuojama dviračių žygių po Lietuvą bei buvusią 
Sovietų Sąjungą metu surinktų apie 30 tūkstančių 
pačių įvairiausių eksponatų. 
Darbo laikas - trečiadieniais 12-17 val., eks-
kursiją ves pats muziejaus įkūrėjas V. Varnas 
(nemokamai).

GARGŽDUOSE
Gargždų Minijos slėnis

15 d. 19 val. “Vasaros palydų superfiesta”. 
Programoje: grupė “Baika”, Radžis, Verka Ser-
diučka (parodija), Irma Jurgelevičiūtė, Ruslanas 
Kirilkinas, Eglė Jakštytė, grupės “Tautinis brandas”, 
“Kitokios”; šventės vedėjas - Milgedas Aleksandra-
vičius. Po koncerto lauks diskoteka ir “Laser show 
millennium”. Išankstinius bilietus galite įsigyti 
Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15, tel. 8 
676 00962).
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S I Ū LO  D A R B Ą
Baldų gamybos įmonė ieško minkštų baldų 
aptraukėjų, korpusinių baldų surinkėjų, 
vadybininko, tiekėjo, konstruktoriaus. E-
mail gamyba@ukas.lt  tel. (8 46) 421 530.
47677

Barui reikalingi barmenai, padavėjai. Tel. 8 
684 76 047 skambinti po 18 val. 
47314

Darbui Norvegijoje kelių tiesimo įmonėje 
reikalingi vairuotojai dirbti automobiliniais 
kranais su kaušu. Reikalavimai: patirtis, 
gera šnekamoji anglų kalba. Skambinti nuo 
10 iki 17 val. Tel.: (8-37) 208 632, 8 684 34 
884, rokas@onoffservice.lt.
47209

Įmonei Gargžduose reikalingos šlifuotojos 
(-jai), ruošinių paruošimas dažymui. Tel. 8 
620 28717“
46976

Įmonei, užsiimančiai požeminių inžinerinių 
tinklų klojimu, reikalingi darbininkai, darbų 
vadovai, geodezininkai, ekskavatorininkai. CV 
siųsti el. p. info@komunikacijos.com iki rugsėjo 
17 d. Tel. pasiteiravimui 8 679 55 577.
47304
47861

Norvegijos įmonei reikia inžinieriaus - 
projektuotojo. Įmonė specializuojasi garo 
katilinių projektavime ir montavime. 
Atlieka naujų įrengimų montavimą, jų 
priežiūrą ir kitus remonto darbus. Reikal-
vimai: 1. Inžinerinis išsilavinimas ir darbo 
patirtis. 2. Išsamios žinios dirbant su Au-
tocad programa. 3. Puikios anglų kalbos 
žodžiu ir raštu žinios. Tel.pasiteiravimui + 
370 686 91 171. CV siųsti adresu: dalius@
norvetuva.lt arba nilgirdas@yahoo.com. 46854

Kirpyklai miesto centre reikalingos kirpėjos 
(-ai). Geros darbo sąlygos. Tel. 8 657 68 
268. 
47411

Kirpyklai reikalinga manikiūrininkė. 
Tel. 8 615 13 414. 
45916

Raktų dirbtuvei-parduotuvei reikalingas 
meistras-pardavėjas (-a). Apmokysim. 
Trumpą gyvenimo aprašymą pateikti:Taikos 
pr. 20 „Raktų imperija“ Klaipėdoje, arba 
el.paštu: info@raktuimperija.lt.
47700

Reikalingas E kategorijos vairuotojas (Va-
karai, Rusija). Tel. 8-698 71 900. 

Naujai atsidariusiam grožio salonui reikal-
inga masažistė (-as). Tel. 8 620 76 925. 
47277

Reikalingas vyriškis, kuris gali nuolat 
gyventi ir padėti tvarkytis sodyboje prie 
Klaipėdos. Tel. 8 610 42 426.
47444

Reikalingi vamzdynų klojėjai arba brigada. 
Geras ir laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 
659 31 846. 
47418

Siūlome darbą prestižiniuose Austrijos 
kalnų kurortų viešbučiuose. Ieškome rimtų, 
vokiškai kalbančių virėjų, kambarinių, 
aptarnaujančio personalo restoranuose. 
Darbas žiemos sezono metu. Susidomėjusius 
prašome siųsti savo gyvenimo aprašymus 
vokiečių kalba adresu: cv@bpcenter.lt. 
47137

Siūlome darbą SERVISO INŽINIERIUI. 
Pobūdis:- pramoninių įrengimų 
priežiūra, montavimas, remontas, 
techninis aptarnavimas visoje Li-
etuvoje. Reikalavimai:- aukštasis/
aukštesnysis išsilavinimas (automa-
tikos, elektrotechnikos, mechatronikos 
srityse); - gebėjimas lanksčiai ieškoti 
racionalių techninių sprendimų; - 
domėjimasis technika bei technologi-
jos naujovėmis; - pareigingumas, 
organizuotumas, atsakingumas, 
iniciatyvumas, motyvacija darbui; 
- anglų bei rusų kalbų mokėjimas. 
Privalumai: panašaus darbo patirtis. 
Mes siūlome: - patrauklias darbo 
sąlygas ir aktyvų darbą; - asmeninio 
bei profesinio tobulėjimo galimybes.
CV prašome siųsti el. paštu: info@
baltjuta.lt.Telefonas pasiteirauti: 
+370 644 44 118. 

47836

Socialinė neįgaliųjų įmonė priims į darbą 
valytoją, kiemsargį, turinčius 35-55 % 
darbingumą. Tel. 8 618 00 837.
44963

Statybinė įmonė priims darbų vykdytoją, 
mūrininką, apdailininką, stalių. Tel. 8 612 
37 503. 
47478

Statybos įmonei reikalingi kvalifikuoti 
statybos darbininkai. Kreiptis tel. 8 616 
34 123.
46171

Statybos įmonei reikalingi stogdengiai 
mokantys dirbti prilydoma stogo danga. 
Pagalbiniai darbininkai.Tel.+ 370 671 85 
940, + 370 670 26 841.
47146

I E Š K O  D A R B O
Dvi vidutinio amžiaus moterys ieško pap-
ildomo darbo. Tel. 8 608 07 032. 
47273

Jauna, simpatiška moteris ieško bet kokio 
darbo. Siūlyti variantus. Tel. 8 674 64 249. 
47804

Sportiška, miela moteris virš 50 m., ieško 
papildomo darbo. Tik skambučiai. Tel. 8 
694 41 659.
46189

PA R D U O D A
Drabužiai

Vestuvinę suknelę su veliumu (38 dydis). 
Tel. 8 672 20 937. 
47799

Gyvūnai

Įvairių žuvų mailių, augalus tvenkin-
iams. Akvakultūros ūkio adresas: Dargužiai 
(magistralė Klaipėda-Palanga 13 km). Tel. 
8 645 75 953.
46312

Įvairios prekės

Akmens anglį, pjuvenų, durpių briketus, 
beržo malkas. Produkciją pristatome. Tel. 
8 699 99 937. 
47072

Baltarusiški durpių briketai (nuo 300 Lt), 
pjuvenų briketai (430 Lt), durpių acijos (100 
Lt). Pristatome. Tel. 8 608 17 579. 
44412

Beržines, ąžuolines ir kt. lapuočių malkas 
(trimetriais, kaladėmis, suskaldytas). 
Atvežame nemokamai. Tel. 8 626 02 311.

Pigiai beržo ir kt. lapuočių rąstus po 3 m., 
supjautas trinkomis ir skaldytas malkas. 
Atvežame. Tel. Tel. 8 683 21 435.
46815

Beržo, juodalksnio malkas (galima sup-
jautas po 3 m), pjuvenas, briketus. www.
malkoskurui.lt, tel. 8 670 23 004, 459400.
45538

Geros kokybės juodalksnio, beržo, ąžuolo 
skaldytas malkas (pakuojame į padėklus 
arba 3 m ilgio rąsteliais), pjuvenų briketus, 
atraižas. Atvežame nemokamai. Tel. 8 630 
64 435. 
47033

Įvairių rūšių skaldytas malkas, lentų galus, 
statybinę medieną. Tel. 8 684 97 350, 8 
698 26 990.
42965

Parduodu pjuvenų briketus, pristatau į 
vietą. Tel. 8 610 49 572.
47295

Pigiai skaldytas, rąstais beržo, kietmedžio 
ir kt. lapuočių malkas, pjuvenų briketus. 
Atveža nemokamai. Tel. 8 612 60 467.
42568
47499

Skelbiamas viešas BUAB „BALTVA ” (įm. 
k. 141293180) turto pardavimas. Parda-
vimas vyks 2012 m.  rugsėjo 18 d. 9.00 
val. adresu: Šermukšnių g. 20, Klaipėda. 
Bus parduodama: BUAB „Kelių remonto 
grupė“ (įm.k. 133206293) debitorinė 
skola – 45‘883,13 Lt. Pradinė pardavimo 
kaina – 2867,70 Lt. Su turto pardavimo 
tvarka galima susipažinti darbo dienomis 
adresu: Šermukšnių g. 20, Klaipėdoje 
(UAB Verslo administravimo kompanija 
patalpose). Informacija teikiama tel.: 8 686 
73 503, (8 46) 411 778.

Atsakymą sudaro frazė, užkoduota skaitmenimis pažymėtuose langeliuose.  
Teisingas atsakymas bus paskelbtas  rugsėjo  15  d. 

Sudarė Egidijus Šalkauskis

Kryžiažodžio, 
spausdinto rugsėjo 1 d., atsakymai

VERTIKALIAI: Somnolencija. Uranas. Erebusas. Vona. Granite. Čardašas. Taps. Virgis. „Ekranas“. Nilas. Eiras. Upė. Masalskis. Pats. Akmena. Kreikti. „Starka“. Namo. Lažas. Jugla. Etna. Anie. Gira. RTL. GMO. 
Omane. Branda. Tvarkys. AKS. Arena. Arba. Sostinės.                        
HORIZONTALIAI: Smeigtinukas. Jorubai. Turku. Miegapelė. Mangoldas. Nebraska. Kerala. UAH. RSM. Kodas. Eraičinas. EN. Stara. Apkepti. Cu. Lars. Negevas. Estella. JAV. Asfiksija. RAI. Kižai. Andai. Tea. Ramybė. 
Salsvas. Virsmas. SAS.        
SKAIČIAIS PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE: Monumentalioji  tapyba.

ŠEŠTADIENIO  KRYŽIAŽODIS
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Išeina 6 kartus per savaitę.
 Spaudė “Respublikos” spaustuvė.  

M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius.

Sausas ir natūralaus drėgnumo beržines ir 
lapuočių malkas, statybinę medieną. Tel. 
8 686 27 149. 
47908

Nekilnojamas turtas

P E R K A
Metalai

UAB „Metalo laužas“ perka juodą, spalvotą 
metalą ir akumuliatorius. Minijos g.154, 
Klaipėda. I-VI. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 
442 244.

A u t o m o b i l i u s.  Pa s i i m a  p at y s. 
Vienviečiu autovežiu veža automo-
bilius. Tel. 8 658 13 311. 
35092

Pe r k u  a u t o m o b i l i u s  i k i  2 0 0 0  Lt 
(važiuojančius ir nevažiuojančius). Tel. 8 
652 22 222, 8 600 06 611.
47463

Perku mikroautobusą (gali būti iki 20 
sėdimų vietų). Tel. 8 699 82 793.
47566

Superkame naudotus automobilius, 
išrašome sunaikinimo pažymas, pasii-
mame. UAB “Jurturas”. Tel. 8 606 11 142.
37369

Važiuojančius ir nevažiuojančius automo-
bilius geromis kainomis. Atsiskaitysime 
grynais, pasiimame. Tel. 8 606 27 721. 
43015

PA S L A U G O S
Baldai

Kokybiškai gaminame virtuvės bal-
dus, stumdomųjų durų spintas. 
S.Daukanto g. 27. Tel. 8 673 50 881, 
www.ergoforma.lt.

47627

Virtuvės baldų gamyba, spintos stum-
domomis durimis ir kt. Projektavimas, 
atvežimas (taip pat Neringoje) nem-
okamai. Galima išsimokėtinai. www.
nerijausbaldai.lt, tel. 8 680 11 553, Danės 
g. 45 (PC “Gulbė”).

Minkštų baldų restauravimas. Lovų gamy-
ba. Tel. 8 600 75 483, 8 624 12 821.
44544

Buitinė technika

Automatinių indaplovių, skalbyklių, 
viryklių, šaldytuvų taisymas ir prijungimas 
(36 mėn.garantija). Perku naudotas. Tel. 8 
698 38 753 489 294.
45324

Automatinių skalbimo mašinų, 
indaplovių, šaldytuvų, el. viryklių, 
orkaičių ir kaitlenčių remontas. 
Atvykstu į namus. Garantija 12 mėn. 
Tel. 8 681 30 052.

47656

Derinu siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 
652 75 340.

Autoserviso paslaugos

Montuojame automobilinę BRC dujų 
įrangą, tiesioginis įpurškimas. Tel. 8 620 
38 309.
47747

Įmonių paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas, teisinės 
paslaugos Jūsų verslui. Tel. 8 657 57 575, 
www.principoreikalas.lt. 
44105

Įvairūs

Individualiai konsultuoju interjero dizaino 
klausimais. Tel. 8 656 19 086. 
35191

N E M O K A M A I  i š v e ž a m e  b u i t i n ę , 
kompiuterinę techniką. SUPERKAME aku-
muliatorius. Tel. 8-678 80975.
8621

Kompiuteriai

Asmeninių kompiuterių taisymas, pardavi-
mas, supirkimas, programų tvarkymas. Be 
išeiginių. Tel. 8 618 87 184, 489 294.
46141

Santechnika ir šildymas

Demidovo IĮ atlieka visus santechnikos 
darbus, keičia radiatorius, vamzdynus, 
kanalizaciją, perstato skaitiklius. Garantija, 
faktūra. Tel. (8 46) 210 047, 8 698 07 929.
8827

Statyba ir remontas

Akmens, apdailos darbai. Pilame pamatus, 
gelžbetoninės konstrukcijos, mūrijame, 
dengiame stogus, plytelės, glaistome, 
dažome, tapetuojame, dedame laminatą, 
medines grindis, betonuojame, tinkuo-
jame. Karkasinių namų statyba. Drenažas. 
Griovimo, pjovimo, santechnikos, elektros 
darbai. Statome priestatus, rekonstruojame 
senus namus.Tel. 8 611 60 534.
8364

Atliekame visus statybų darbus, gaminame 
vientisus LATAKUS, skardos lankstinius 20 
proc. nuolaida. Garantija 3 m. Tel. 8 641 
87 457.
46205

Drenažas, lietaus ir kanalizacijos sistemos, 
valymo įrengimų montavimas, vandentie-
kis. Tel. 8 683 22 103.
42619

Klojame trinkeles savo ir užsakovo 
medžiagomis. Suteikiame garantijas. 
Išrašome sąskaitas - faktūras. Tel. 8 683 
94 638.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių parda-
vimas, montavimas. Drenažo ir vanden-
tiekio įrengimas. Tel. 8 672 07 215, www.
feliksnavis.lt.
46106

Meistro pagalba: santechnikos, elektros, 
tvirtinimo, apdailos ir kt. darbai. Tel. 8 
618 00 700. 
40909

Mini ekskavatorių nuoma. Valymo įrengimų 
projektavimas, montavimas. Drenažų 
sistemos, buitinių nuotekų, vandentiekio, 
lietaus kanalizacijos montavimas. Tel. 8 671 
93 189, 8 606 22 255.
45931

Montuojame gegnes, stoglangius, den-
giame senus ir naujus stogus, skardiname.  
Tel. 8 615 28 379. 
47901

Plastikiniai, aliumininiai langai, durys.Stiklo 
paketai. Stogo langai “VELUX“ . Geros kainos.
UAB „Klaipėdos artelė“ adresas: Liepų g. 2 
,Klaipėda. Tel./faks.: (8 46) 311 635.Mob.
tel.:8 685 17557 www.klaipedosartele.lt
46581

Smulkių darbų centras - apdaila, santechnika 
ir t.t.Meistras į namus. Tel.8 604 09 078. 
47778

Statybos ir remonto darbai: pamatai, 
mūras, stogai, skardinimas, gipskartonis 
ir kt. Tel. 8 604 60 027. 
47987

Vežu įv. kiekiais žvyrą, smėlį, skaldą, 
juodžemį, stat. laužą bei kt. krovinius 
(pakrauna/iškrauna). Rekonstruoju kelius 
ir juos tiesiu. Tel. 8 654 94 249. 
46993

Valymo paslaugos

Akcija. Parduodame ir montuojame valymo 
įrenginius. Įrengiame drenažą, vanden-
tiekio sistemas. Tel. 8 608 19 736. 
45527

(Atkelta iš 20 p.)

PA R D U O D A
Įvairios prekės

1 kambario butą 13 km nuo Klaipėdos 
(WC, krosnis, iš karto galima gyventi). 
Kaina sutartinė. Tel. 8 607 93 054.
47408

1 kambario butą Sulupės g. 13 (4/3 a.). 
Tel. 239 356. 
47949

12 a sklypą namui statyti geroje vietoje 
Kakuose (komunikacijos, 90 000 Lt). Tel. 
8 677 83 958. 
47777

2 kambarių butą Gargžduose (5/4 a., 
53,49 kv. m). Tel. 8 612 70 374, 8 610 
60 707.
45857

2 kambarių butą Simonaitytės g. Tel. 
+370 645 64 308. 
47883

25 ha žemės sklypą Vėžaičių seniūnijoje 
(graži vieta, geras privažiavimas, elektra, 
200 000 Lt). Tel. 8 676 85 294.
45653

3 kambarių su holu rekonstruotą butą 
Bandužių g. (parketas, virtuvės integ. 
technika). Savininkas, tel. 8 600 27 655.
47250

Kretingos m. pusę medinio namo per du 
aukštus (geros būklės, garažas, ūkinis, 
atskiras kiemas, sodas, kaina sutartinė). 
Tel. 8 645 47 460. 
47737

Miesto centre namo dalį (120 kv. m, 
su atskiru įėjimu, 3 a žemės, garažas, 
325000). Tel. 8 605 46 497. 
47097

Naujos statybos namą Dituvoje, SB 
“Guboja” (pilna lauko ir dalinė vidaus 
apdaila, gera vieta). Tel. 8 604 60 027.
44064

Perplanuotą, suremontuotą 2 kamb. su 
holu butą Vyturio g. (su integruotais 
baldais ir buitine technika). Tel. 8 607 
25 657. 
47021

Seną negyvenamą sodybą, Gribžinių 
kaime, Klaipedos rajone,  1,1 ha (žemės 
ūkio paskirtis, mažaaukščių namų staty-
bai). Tel 8 670 17 760. 
47833

Skubiai sklypus mažaaukščių namų 
statybai Ramunių g. ir Lanko g.(nuo 4 
iki 38 a, kaina nuo 20000 Lt). Tel. 8 602 
03 435.
42680

Suremontuotą 3 kambarių butą Baltijos 
pr., prie “Pempininkai” (9/5 a., 12 kv. 
m balkonas, 163000 Lt). Tel. 8 658 71 
939.

Statybinės medžiagos
47442

Aukščiausiomis kainomis superka visą 
metalo laužą. El. svarstyklės. Minijos g.172. 
Tel. 486 003, 8 659 89 605.
46057

Aukščiausiomis kainomis visą spalvotąjį 
metalo laužą. Tel. 8 659 44 075, Tilžės g. 
52 (buvusi 4 ATĮ).
45967

Geromis kainomis superkame senus au-
tomobilius ir juoduosius metalus. Šilutės 
pl.103. Tel. (8 46) 235 634, 8 641 76 747.
43138
37151

Nekilnojamas turtas

Brangiai perkame mišką su žeme arba 
išsikirtimui. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 676 41 155.
24283

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 602 31 
516.
46377

Perkame ir nuomojame žemės ūkio 
paskirties žemę (ne mažiau 10 ha, mokame 
už nuomą 250 Lt už 1 ha). Tel. 8 612 22 
908.
44465

Perkame mišką, žemę, sodybas, rengiame 
miškotvarkos projektus, parduodame 
malkas. Tel. 8 620 87 788.
28423

Perku sodo sklypą šalia Klaipėdos, be 
tarpininkų. Tel. 8 659 65 780. 
47448

Ūkininkas perka žemes ir  miškus. 
Išsinuomoja dirbamas žemes. Tel. 8 677 
90 939.
39322

Transporto priemonės

Aukščiausiomis kainomis įv. automobilius, 
mikroautobusus (gali būti su defektais arba 
be TA). Tel. 8 673 14 170..
45466

Aukščiausiomis kainomis įvairius automo-
bilius. Keitimas į naujesnius. Šilutės pl. 55A. 
Tel. 8 687 90 542.

Firma brangiai perka visų markių leng-
vuosius automobilius, sunkvežimius, au-
tobusus, gali būti nevažiuojantys. Pasiima 
savo transportu. Perka metalinį garažą 
nusikėlimui. Tel. 8 678 66 368.
45724

Aukščiausiomis kainomis superkame auto-
mobilius, atsiskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 673 62 877.
44847

Automobilius ir mikroautobusus (gali būti 
be TA). Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
678 35 673.
47166



teise priklausantį Dariui Aleksai. Varžytynės 
įvyks 2012-10-16 d. 11.00 val. antstolių 
L.Pužienės ir M. Trijonės kontoroje (H.Manto 
g.3-4, Klaipėda). Pradinė turto parda-
vimo iš varžytynių kaina 144000,00 Lt. 
Varžytynių dalyvio įnašas 14400,00 Lt 
įmokamas į antstolės depozitinę sąskaitą Nr. 
LT887400010595623815, AB Danske bankas. 
Turtas areštuotas pagal hipoteką.Visi suintere-
suoti asmenys, turintys teises į parduodamą 
turtą,  iki varžytynių turi pateikti antstoliui 
savo teises patvirtinančius dokumentus.  
47907

PA Ž I N T Y S
40 m. vyriškis susipažintu su panašaus 
amžiaus moterimi slaptiems pasimaty-
mams (gali būti iš Klaipėdos rajono). Tel. 
SMS 8 685 44 056. 
47892

65 m. tvarkingas, materialiai nepriklauso-
mas vyriškis susipažintu su moterimi rimtai 
draugystei. Tel. 8 671 94 108.
47403

M A S A Ž A I
27 m. simpatiška, seksuali blondinė atli-
eka švelnų masažą. Tel. 8 645 11 331. 
47963

Jauki aplinka. Atpalaiduojantis masažas. 
Tel. 370 675 07 817.
47101

Miela, simpatiška moteris atlieka malonų 
masažą. Tel. 8 608 39 421.
45450

Miela, švelni moteris padarytų masažą. 
Tel. 8 648 31 913. 
47816

Simpatiška 21 metų mergina atlieka 
erotinį masažą. Tel. 8 646 23 398.
47926

Simpatiškos, malonios moterys atlieka 
visapusišką, atpalaiduojantį masažą. Tik 
skambučiai tel. 8 601 25 088. 
47781

Švelnus masažas tik solidaus amžiaus 
ponams. Tel. 8 661 53 249. 
47127

Į V A I R Ū S
Dingo juodos sp. šnaucerių veislės šuniukas 
Ginduliuose. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 
687 95 556. 
47839

Dovanoju 2,5 mėn. tvarkingus ir žaismingus 
kačiukus. Tel. 8 682 16 708. 
47431

Ieškome Elenos ir Vlado Dovydaičių šeimos, 
gyvenusios Klaipėdoje, Minijos g.: Elenos 
Dovydaitienės, buvusi Gečaitė (gim. 
Kelmėje, amžius 70-82 m.), jų dukrų 
Vidos Dovydaitytės (apie 60 m.), Vir-
gos Dovydaitytės (apie 55 m.), sūnaus 
Dovydaičio. Ką nors žinančius, prašome 
pranešti tel. 8 679 47 870, 8 427 51 909. 
47827

Klaipėdos universitetinės ligoninės darbo 
pažymėjimą išduotą Rasai Baužienei, 
laikyti negaliojančiu. 
47938

Nemokamai išvežame seną buitinę 
techniką, skalbimo mašinas, šaldytuvus, 
vonias. Tel. 8 644 52 559. 42700
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PA S L A U G O S
Vertimai

Vertimų biuras J. Janonio g. 7, Klaipėda 
(patogus privažiavimas iš H. Manto g. 
pusės). Tel. (8 46) 400 800, 8 698 33 354. 
Užsakymus priimame ir el. paštu: verti-
mai@takas.lt 
44988

Vonių restauracija

Vonios restauravimas, užliejant ypatingo 
atsparumo ir blizgesio emaliu specialia 
turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303, 8 
636 36 261.
43549
46741

N U O M A
Nekilnojamasis turtas

Dirbanti studentų pora išsinuomotų 
gyvenamąjį plotą ilgesniam laikui. Siūlyti 
variantus. Tel. 8 613 89 323. 
47860

Išnuomojame gyv. plotą (iki 65 žmonių) su 
visais patogumais, miesto centre (nuo 14 
Lt). Tel. 8 686 47 623. www.jūrėja.lt.
46990

Išnuomojamos gamybinės ir sandėliavimo 
patalpos Klaipėdos m. centre (Malūnininkų 
g.). Tel. 8 659 44 075. 
45992

Išnuomojamos sandėlio patalpos 
Klaipėdoje, Tilžės g. Plotas - nuo 
500 m2 iki 1200 m2, aukštis - 7,5 m, 
danga - betonas. Patalpa nešildoma. 
Geras privažiavimas, asfaltuota dan-
ga. Teritorija aptverta ir saugoma. Yra 
galimybė nuomoti tame pačiame 
pastate esančias biuro patalpas. 
Kaina - 12,00Lt/m2. Tel. 8 698 10 
140, (8 46) 441 262 .

M E D I C I N A

Gyd. A.Grigaliūnas gydo, išblaivina, kon-
sultuoja, koduoja. Tel. 8 699 34 700. (0-24 
val.), www.arlaida.lt. 
45887

Gydymo įstaiga “Avimeda” BIrutės g./
Lelijų g. 19, tel. 381 838, 8 679 72 442 
kviečia prisirašyti suaugusius  pas šeimos 
gydytojus: V. Markauskienė, N. Drungilienę. 
Naujagimius, vaikus iki 18 m. pas pediatrą 
V. Grigorjevą ir šeimos gydytoją A. Norkų. 
Konsultuoja: urolovas, neurologas, en-
dokrinologas, ginekologas, LOR. Atlieka-
mos echoskopijos. 
44918

Plastikos chirurgo konsultacija, skaitmeninė 
dermatoskopija, neskausmingas odos 
darinių šalinimas, randų, įaugusio nago, 
sausgyslių ligų, išplikimo, padidėjusio 
prakaitavimo gydymas, raukšlių korekcija 
botulino toksino injekcijomis. Veido atjaun-
inimas hialurono rūgštimi, trombocitais 
praturtinta plazma. Mezoterapija. UAB 
Kuncų ambulatorinė, klinika tel. (8 46) 410 
570, www.kaklinika.lt
46732

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris 
ginekologas, dermatovenerologas, urolo-

gas, neurologas, kardiologas, endokri-
nologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių 
FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas 
odos darinių šalinimas. Nėščiųjų priežiūra. 
Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo 
kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. 
Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, re-
ktoskopijos. Hemorojaus gydymas. Re-
abilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų 
kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vai-
siaus tyrimas 4D programa, plastikos chiru-
rgo konsultacijos. UAB Kuncų ambulatorinė 
klinika, tel. (8 46) 410570, tik ginekologai 
tel. (8 46) 220455, www.kaklinika.lt
47270

K V I E Č I A  M O K Y T I S

Alksnynės vairavimo mokykla.B , B 
( automatas ) kateg. kursai.Patyrę 
mokytojai ir instruktoriai. Mokome 
naujais automobiliais.Tel. 363 399. 
www.alksnynesmokykla.lt. 
35268

Senjorams! Renkama šokių grupė, 
norintiems išmokti šokti, praleisti 
laisvalaikį. 50 proc. nuolaida. Tel. 8 
615 24 501.

47370

Vairavimo mokykla  “BKU centras” kviečia 
mokytis B kategorijos vairavimo Taikos pr. 
48A (prie Akropolio) ir Šviesos g. 3 (Miško 
raj./Mažasis k.). Tel. 8 686 84 759, (8 46) 
257 560, www.bkucentras.lt.
47484

I N F O R M A C I J A
2012-05-22 Klaipėdos apygardos teismo 
nutartimi (įsiteisėjusia 2012-08-09) civilinėje 
byloje Nr. B2-759-460/2012 UAB „Svajonių 
mozaika“, įmonės kodas 142079261, regis-
truotai Laukininkų g. 3-47, Klaipėda, iškelta 
bankroto byla. Bankroto administratoriui nu-
tartis pasirašytinai įteikta 2012-09-06. Įmonės 
valdymo organai netenka savo įgaliojimų. Visi 
sandoriai, sudaryti po nutarties iškelti bank-
roto bylą įsiteisėjimo dienos, bus pripažinti 
neteisėtais ir anuliuoti. Visos galiojančios su-
tartys nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos 
nutrūksta, sudarytos ilgalaikės sutartys nebus 
tęsiamos. Informuojame, kad per 15 darbo 
dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos, 
su UAB „Svajonių mozaika“ darbuotojais bus 
nutrauktos darbo sutartys. Šis skelbimas yra 
laikomas tinkamu pranešimu, įpareigojančiu 
Įmonės direktorių per 15 dienų bankroto ad-
ministratoriui perduoti turtą ir dokumentus.  
Kreditoriniai reikalavimai priimami per 40 d. 
nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos adresu 
S.Daukanto 3, Klaipėda. Administratorius UAB 
„Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ , tel. 8 600 
11 133, el. paštas: diana@vlbb.lt.
47879

Kredito unijos Skuodo bankelis narių dėmesiui! 
2012 m. spalio 01 d. 11 val. Skuodo kultūros 
centro salėje, adresas Gedimino g.1, Skuodas, 
šaukiamas kredito unijos Skuodo bankelis, 
buveinės adresas Vytauto 13-33, Skuodas , 
neeilinis  visuotinis narių susirinkimas, nu-
matant sekančią darbotvarkę: 1.Dėl  valdybos 
nario  rinkimo. 2.Dėl  valdybos pirmininko 
rinkimo. Tel. pasiteiravimui (8 440) 73 969, (8 
440) 51 761. Kredito unijos Skuodo bankelis 
valdyba.
47918

Vienintelis Klaipėdoje Sothys parduotuvė-
salonas jau dirba adresu Liepų g. 44, Klaipėda. 
Tel. (8 46) 240 340. 
47863

V A R Ž Y T Y N Ė S
Antstolė Brigita Tamkevičienė skelbia: 
pardavimą iš antrųjų varžytynių 2012 m. 
spalio 11 d. 14.00 val. žemės sklypui, ku-
rio plotas 0,0715 ha, unikalus Nr. 5552-

0012-0809; pastatui – sodo pastatui, kurio 
bendras plotas 78,69 kv. m, unikalus Nr. 
5598-8035-3012; pastatui – sandėliui, kurio 
užstatytas plotas 9,00 kv. m, unikalus Nr. 
5598-8035-3020; pastatui – šiltnamiui, kurio 
užstatytas plotas 19,00 kv. m, unikalus Nr. 
5598-8035-3031; pastatui – šiltnamiui, kurio 
užstatytas plotas 20,00 kv. m, unikalus Nr. 
5598-8035-3042, ir pastatui – garažui, kurio 
užstatytas plotas 26,00 kv. m, unikalus Nr. 
5598-8035-3053, esantiems S/B „Minija” 809 
skl., Žiaukų k., Klaipėdos raj., nuosavybės teise 
priklausantiems Rasai Stočkienei. Pradinė 
pardavimo kaina 47080,20 Lt. Varžytynių 
dalyvio piniginės įmokos dydis 10 procentų 
nuo parduodamo turto kainos – 4708,02 Lt, 
ši suma turi būti pervesta į antstolės Brigitos 
Tamkevičienės depozitinė sąskaitą LT14 4010 
0423 0113 4331 AB DnB bankas. Pardavimas 
vyks Pievų Tako g. 8, Klaipėda. Informacija 
tel. (8 46) 401 688, 8 618 51 515 antstolė 
Brigita Tamkevičienė. Visi suinteresuoti as-
menys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki 
varžytynių dienos gali pateikti antstolei savo 
teises patvirtinančius dokumentus.
47870

Antstolė Brigita Tamkevičienė skelbia: 
pardavimą iš pirmųjų varžytynių 2012 m. 
spalio 11 d. 13.00 val. žemės sklypui, kurio 
plotas 0,1050 ha, esančiam Apynių g. 3, Lingių 
k., Priekulės sen., Klaipėdos raj., unikalus Nr. 
5513-0023-0603, ir pastatui – nebaigtam 
statyti gyvenamajam namui (baigtumo pro-
centas: 58 %), kurio užstatytas plotas 96,00 kv. 
m, esančiam Apynių g. 3, Lingių k., Priekulės 
sen., Klaipėdos raj., unikalus Nr. 5500-
2010-9016, bendrąja jungtine sutuoktinių 
nuosavybės teise priklausantiems Andrejui 
Pancerevui ir Dianai Pancerevienei. Pradinė 
pardavimo kaina 186000,00 Lt. Varžytynių 
dalyvio piniginės įmokos dydis 10 procentų 
nuo parduodamo turto kainos – 18600,00 Lt, 
ši suma turi būti pervesta į antstolės Brigitos 
Tamkevičienės depozitinė sąskaitą LT14 4010 
0423 0113 4331 AB DnB bankas. Pardavimas 
vyks Pievų Tako g. 8, Klaipėda. Informacija 
tel. (8 46) 401 688, 8 618 51 515 antstolė 
Brigita Tamkevičienė. Visi suinteresuoti as-
menys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki 
varžytynių dienos gali pateikti antstolei savo 
teises patvirtinančius dokumentus. 
47856

Antstolė Marija Trijonė iš pirmųjų varžytynių 
parduoda žemės sklypą, b.plotas 0.1220 
ha, esantį Pilsoto g. 78, Normantų k., 
Kretingalės sen., Klaipėdos raj., nuosavybės 
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Dėl žemės sklypų 
Smiltynės gatvėje

Informuojame, kad atliktos žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smil-
tynės g. 2, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo procedūros: buvo parengtas strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo atrankos dokumentas ir remiantis vertinimo subjektų 
išvadomis 2012 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktorės raštu Nr. (4.39)–R2–2978 „Dėl žemės skly-
pų Smiltynės g. 1 ir 2, Klaipėdoje, detaliojo plano SPAV atrankos ir 
koncepcijos“ ir 2012 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldy-
bės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1–2039 „Dėl žemės 
sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detaliojo plano 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas, kad 
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Norinčius 
susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į planavimo 
organizatorių žemiau nurodytais kontaktais.                                                                                   

Planavimo dokumento pavadinimas ir rengimo pagrindas: „Žemės 
sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detalusis planas“ 
(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. sau-
sio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymas Nr. AD1–190).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 
08, faks. (8 46)  41 00 51, el. paštas administracija@klaipeda.lt, interneto 
tinklalapis www.klaipeda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, 
LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 47 89, el. paštas 
info@s-strategija.lt, interneto tinklalapis www.s-strategija.lt.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Smiltynės g. 1 ir Smiltynės 
g. 2, Klaipėdoje.

Planavimo tikslai: vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. 
A556–101/2010 patvirtintą taikos sutartį, pakeisti Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2–206 
patvirtintą žemės sklypo Smiltynės g. 3 ir šalia esančios teritorijos 
detalųjį planą, keičiant sklypų ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimus ir apribojimus, privalomus rengiant 
statinių statybos ir kitos veiklos projektus.

Planavimo darbų programa:
Planavimo rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo 

dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. 
Darbų atlikimo terminai:  planavimo pradžia – 2011 m. IV ketv., 

pabaiga – 2012 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafi nė dalys.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus prašome 

teikti raštu planavimo organizatoriui. Pasiūlymus galima teikti per 
visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo 
susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai 
parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras 
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai ins-
titucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos. Apie viešo susirinkimo 
datą, laiką bei vietą visuomenė bus informuota atskiru skelbimu.

Dėl pastebėtos „juodųjų 
archeologų“ veiklos

ieškoti archeologinių radinių ar kitų senienų, vykdant kasi-
nėjimus ar naudojantis metalo ieškikliais arba bet kokia kita 
paieškos įranga, galima Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą, t. y. tokia 
paieška gali užsiimti tik archeologai, turintys Kultūros paveldo 
departamento (toliau – departamentas) išduotą leidimą atlikti 
archeologinius tyrimus. 

Žemėje rasti archeologiniai radiniai, kurių savininkas arba valdy-
tojas negali būti nustatytas arba pagal įstatymus yra netekęs teisės  į 
juos, pereina valstybės nuosavybėn, o asmenys, radę tokius radinius, 
privalo per savaitę juos pateikti įvertinti Departamentui.

Pastaruoju metu fi ksuojama suaktyvėjusi „juodųjų archeologų“ 
veikla, todėl prašoma seniūnijų, kurios kaimo vietovėse tiesiogiai 
bendrauja su vietinėmis bendruomenėmis, platinti informaciją, kad 
pastebėjus asmenis, naudojančius metalo ieškiklius ir ieškančių 
archeologinių radinių ar kitų senienų, būtų nedelsiant pranešama 
teritorinei policijos įstaigai, Bendrajam pagalbos centrui numeriu 112 
ir Departamentui „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 277 85 88, paliekant 
balso pranešimą.

„Juodieji archeologai“ dažnai prisistato kaip archeologai, todėl 
seniūnijų darbuotojams verta prašyti parodyti jų dokumentus, De-
partamento išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus. Be to, 
aptikus tokius asmenis, kol sureaguos teritorinė policijos įstaiga arba 
Departamentas, būtų gerai juos nufotografuoti, užrašyti jų naudojamų 
automobilių valstybinius numerius.

        KLAIPĖDOS  SAVIVALDYBĖS  INFORMACIJA        KLAIPĖDOS  SAVIVALDYBĖS  INFORMACIJA

Informaciją parengė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Viešųjų ryšių skyrius, tel. 396004, el. p. andrius.juskevicius@klaipeda.lt.

Lietuvos kapitonai nori 
į platesnius vandenis

Kai žmogus įkanda šuniui...

Vakar Klaipėdoje vykusiame lietuvos, latvijos ir Kaliningra-
do srities (rusijos Federacija) jūrų kapitonų asociacijų narių 
susitikime aptartas stojimo į europos kapitonų konfederaciją 
kausimas.

Trijų šalių kapitonų susitikimo 
Klaipėdoje metu aptarti bendri 
veiksmai ruošiantis Lietuvos ir 
Kaliningrado kapitonams stoti 
į Europos kapitonų asociacijų 
konfederaciją (Confederation of 
European Shipmasters’ Associa-
tions - CESMA), kuri buvo įkurta 
1995 metais ir šiuo metu vienija 15 
kapitonų asociacijų, esančių 12-oje 
Europos Sąjungos šalių.

Latvijos kapitonai jau yra įstoję 
į šią organizaciją, tad jų pirmi-
ninkas Klaipėdoje pasidalino 

Dalia 
BIKAUSKAITĖ
dalia@ve.lt

patirtimi apie stojimo procedūras 
ir reikalavimus. 

Kitas susitikimo tikslas - La-
tvijos ir Kaliningrado kapitonų 
planuojama pasirašyti bendra-
darbiavimo sutartis. Vakar ji dar 
nebuvo pasirašyta, tačiau aptarti 
visi su tuo susiję klausimai. Lie-
tuvos jūrų kapitonų klubas tokią 
bendradarbiavimo sutartį su 
kaliningradiečiais pasirašė pernai 
rugsėjį.

Jūrų kapitonų klubo pirmi-
ninkas Juozas Liepuonius sako, 
jog tokios sutartys padeda geriau 
pasirengti bendriems veiksmams, 
be to, Kaliningrado srities kapito-
nams sudaro galimybę lengviau 
gauti kitų šalių vizas.

Susitikimo metu aptarti lai-
vybos saugumo ir kiti aktualūs 
jūriniai reikalai. Šiuo metu visų 
šalių jūrininkams aktualiausios 
yra netrukus įsigaliosiančios Tarp-
tautinės konvencijos dėl jūrininkų 
rengimo, atestavimo ir budėjimo 
normatyvų (STCW) vadinamosios 
Manilos pataisos. Šios konvencijos 
pataisoms pritarta 2010 m. birželio 
pabaigoje Maniloje (Filipinų Res-
publika) vykusioje Tarptautinės 
jūrų organizacijos diplomatinėje 
konferencijoje. Po 1995 metų 
STCW konvencija išsamiai keičia-
ma pirmą kartą.

Įsigaliojus Manilos pataisoms, 
daugėja reikalavimų jūrininkams, 
jie griežtėja, kapitonams teks lan-
kyti daugiau įvairių kursų, tad 
įvairių šalių kapitonai bendradar-
biaudami dalijasi patirtimi, kaip 
lengviau pasitikti nūdienos iššū-
kius, keliamus laivų kapitonams.

KlAIPĖDOJE.  s Trijų šalių kapitonai penktadienį Klaipėdoje aptarė aktualiausius jūrinius klausimus.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

“Kaip valdomas pasaulis ir 
kaip kyla karai? diplomatai 
ir politikai vakare meluo-
ja žurnalistams, o ryte tais 
melais tiki, skaitydami juos 
laikraštyje”, - taip apie žurna-
listus kalbėjo austrų teologas, 
žurnalistas Karlas Krausas.

Šunys, žurnaliūgos, skalikai, 
melagiai, palaidūnai, prostitutės 
– tai tik keletas epitetų, su kuriais 
tenka gyventi kiekvienam kurian-
čiajam. Tačiau kokia žurnalistikos, 
reklamos ir viešųjų ryšių virtuvė? 
Kas pagrindinis virtuvės šefas, 
ar išplautos lėkštės, o gal visa 
virtuvė nešvari, priskretusi ir ne-
tvarkinga?

“Vakarų ekspresas” pirmasis 
Lietuvoje kviečia Vakarų Lietuvos 
jaunimą į kūrybos vakarus re-
dakcijoje, kur bus mokoma kurti, 
rašyti, bendrauti. Tai ne paprasta 
žurnalistikos mokyklėlė, o galimybė 
aktyviems jaunuoliams bendrauti ir 
išmokti... Atskirti naujieną nuo poli-
tinio ruporo, pamatyti save ekrane, 
vedantį spaudos apžvalgą, kuriantį 
ir montuojantį reklaminį klipą.

Su jaunais, tačiau tarptautinės 
patirties turinčiais “Vakarų ekspre-
so” darbuotojais kalbėsimės ir apie 
laikraščio leidybą, ir apie televizijos 
GRP taškų medžioklę, ir apie žur-
nalistinę kasdienybę.

Visi, kurie svarsto galimybę 
ateityje studijuoti kūrybines pro-
fesijas, išgirs apie jas visą tiesą, 
galės iššniukštinėti net sename 
sandėliuke dulkančias šių amatų 
paslaptis.

Pamatysite, kad ir su žurnalis-
tais galima sėdėti prie vieno stalo, 

įsitikinsite, kad kandžiojasi tik jų 
sunkiai kitiems suprantamas hu-
moras. Domitės karo žurnalistika? 

mas? Ar galima išmokti meluoti 
neraustant ir žiūrint į išpūstas tėvų 
akis? Ateik ir mes pasakysime, kad 
galima.

Tai bus puiki vieta susipažinti. 
9–12 klasių moksleiviai galės len-
gviau apsispręsti prieš pasirink-
dami studijas, o jaunieji 5–8 klasių 
išminčiai gerai praleis vakarus 
kurdami savo naujienas ir žinias.

Kaip turi elgtis žurnalistas, 
sužinojęs, kad jo geriausio draugo 
įmonėje nusikalstama? Kaip turi 
elgtis žurnalistas, kai Klaipėdos 
miesto centre mato masines muš-
tynes? Išlikti žmogumi, žurnalistu 
ar skaliku...

Juk geriausia naujiena – kai 
žmogus įkanda šuniui, nes šunys 
kandžiojasi kasdien. Šiokiadie-
niais kūrybos vakaruose “Vakarų 
ekspreso” redakcijoje apie visa tai 
ir ne tik. 
“Vakarų ekspreso” informacija

Pirmasis nemokamas su-
sipažinimo vakaras ketvirta-
dienį, rugsėjo 13 dieną, 17 val. 
“Vakarų ekspreso” redakcijoje. 
Tiek 5-8, tiek 9-12 klasių moks-
leiviams.

Norinčiuosius dalyvauti 
kviečiame užsiregistruoti ir 
atsiųsti savo vardą, pavardę 
bei mokyklos pavadinimą el. 
pašto adresu tautvydas@ve.lt

SVEIKI!  s “Vakarų ekspresas” pirmasis Lietuvoje kviečia Vakarų Lie-
tuvos jaunimą į kūrybos vakarus redakcijoje, kur bus mokoma kurti, 
rašyti, bendrauti. O gal net užpildyti tuščius puslapius...

Redakcijos archyvo nuotr.

Kultūros naujienų vieta žinias-
klaidoje? Pagaliau ar žinote, kodėl 
visose naujienų portaluose viršuje, 
geriausiose vietose, puikuojasi 
politikos ir verslo naujienos? Ma-
note, kad jos labiausiai skaitomos? 
Nesuklyskite...

Ar galima žurnalistikos išmok-
ti? Ar galima išmokti kurti rekla-



BULVAROSPEKTRAS

Juokas pro ašaras
Atsistojusi ant svarstyklių ji suprato - 

ant saldainių popierėlių užrašas „Karvutė” 
yra ne pavadinimas, o įspėjimas.

Anekdotai
- Dabar aš pyragėlis su mėsa, - tarė 

pagrandukas, baigdamas valgyti kiškį.
***
Nutarė naujasis rusas nusipirkti ne-

kilnojamojo turto užsienyje. Sėdi krėsle ir 
kalbasi su savo agentu:

- Ką nupirkot?
- Nupirkom jums dvarą. Pilis labai gra-

ži. Septynioliktas amžius, antroji pusė…
Čia jį pertraukia naujasis rusas:
- Palauk, o kur pirmoji pusė?
***
Iškart po prezidento rinkimų Baltaru-

sijoje rinkimų komisijos pirmininkė sako 
Lukašenkai:

- Žinote, turiu jums dvi naujienas: vieną 
gerą, kitą blogą…

- Na, tai pradėkite nuo gerosios!
- Jūs vėl tapote Baltarusijos preziden-

tu!
- O blogoji?
- Už jus vėl niekas nebalsavo…
***
Du įkaušę vyrukai kalbasi:
 - Ar esi kada nors atsigulęs į lovą su 

kokia nors labai baisia moterimi?
- Ne, atsigulęs nesu… Nors atsibusti 

šalia tokių tekdavo…

Bulvaroskopas
Šiandien būsite nusiteikę daryti tik 

gerus darbus. Bet... nedarysite...

KONKURSAS

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai

apie jūsiškes. Jums ir nederėtų pernelyg atvirauti apie 
save. Jei vyksite į viešą kultūrinį, politinį ar pramoginį 
renginį, saugokitės vagių ir galvokite, ką sakote.

SVARSTYKLĖS. Neblogai pailsėsite, jei atitrūk-
site nuo rutinos, paklajosite po neįprastas vie-

tas, paskaitysite turiningą knygą ar pabendrausite su 
internautais. Gali užsimegzti virtuali intriga, žadanti 
aklą pasimatymą.

SKORPIONAS. Šiandien palanku imtis išsa-
maus tvarkymosi tiek spintose ir stalčiuose, tiek 

savo viduje. Atsikratykite šlamšto, trukdančio laisvai 
alsuoti. Jei trokštate meilės, būkite dosnūs, aistringi 
- tik taip sužavėsite patinkantį asmenį.

ŠAULYS. Gali išsiveržti įtampa, jausmai, kurie 
ilgai kaupėsi. Tikriausiai pajusite didelį palen-

gvėjimą, o galbūt ir nudžiuginsite jus dominantį žmo-
gų. Jei svečiuositės pas draugus ar gimines, maloniai 
pavakarosite, skaniai pasmaguriausite.

OŽIARAGIS. Gana palanki diena kūrybiniam 
darbui, stiliaus keitimui, apsilankymui grožio 

salone. Ir aplinkui save jums gali pavykti susikurti 
gražų, švarų ir saugų asmeninį pasaulėlį. O gal norite 
pavergti priešingos lyties atstovo širdį? 

VANDENIS. Diena pažers pagundų. Tai gali 
būti šou renginys, pakvietimas į pasimatymą 

ar į svečius, intriguojamas pasiūlymas, slaptas flirtas. 
Būsite nusiteikę leistis į slaptas meilės ar verslo avan-
tiūras. Galite šiek tiek nusvilti sparnelius.

ŽUVYS. Teks atkreipti dėmesį į buities darbus. 
Nelengva bus jų imtis, nes norėsis malonesnio 

atsipalaidavimo. Galbūt jums pavyks viską suderinti 
- dieną pasistengti, kad namie taptų jaukiau, o vakare 
maloniai pavakaroti su artimais žmonėmis. 

AVINAS. Trauks graži aplinka, maloni drau-
gija. Noriai bendrausite su artimos aplinkos 

žmonėmis, nesunkiai įsiminsite naują informaciją. 
Verta daugiau paskaityti, pasiklausyti žiniasklaidos 
pranešimų, pasidomėti reklama - tai pravers.

JAUTIS. Kažin ar kam nors be naudos sau rūpi 
jūsų gerovė. Tačiau šiandien galite gauti nau-

dingų patarimų bei sulaukti paramos. Be to, nusimato 
pramogos, komplimentai, gražūs pirkiniai, malonūs 
įspūdžiai. Galima tikėtis ir romantikos.

DVYNIAI. Komplikuotus asmeninius santykius 
šiandien galite nesunkiai pagerinti. Nuoširdžiai 

pagirkite kitus, suradęs juose teigiamų pusių, negailė-
kite komplimentų. Svarbiausia, įveikite norą kritikuoti, 
šaipytis iš aplinkinių.

VĖŽYS. Šiandieną pravartu pasilepinti, patin-
giniauti. Venkite triukšmingų renginių, sunkių 

ūkio darbų. Pasirūpinkite, kad niekas jūsų neblaškytų, 
jei turite kūrybinio darbo ar tiesiog trokštate pabūti 
vienumoje. Galimas slaptas meilės nuotykis.

LIŪTAS. Jūsų gerbėjas, mylimas žmogus bus 
nusiteikęs leistis į romantiškus nuotykius. Ta-

čiau jums gali labiau rūpėti masinis renginys, draugų 
kompanija, pobūvis. Ne viskas džiugins, nes išgirsite 
nerimą keliančių pasisakymų, gandų.

MERGELĖ. Aplinkiniai bus linkę skųstis savo 
bėdomis ir nelengva bus priversti juos klausytis 

08 23 - 09 22
Zodiako ženklas Mergelė

ASTROLOGIJA

2012 m.  rugsėjo 8 d., šeštadienis24

„Bulvaras” tęsia konkursą „Vakarų 
Lietuvos automobilių statymo ypatumai”. 
Jis vyks tol, kol bus norinčių viešumu 
kovoti su automobilių statymo „genijais”. 
Kas mėnesį apdovanosime komisijos ge-
riausia 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 pada-
ryti 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.

ŠIANDIEN  s
gimtadienį 
švenčia Artūras 
Šulcas.

Rytoj gimtadienį švęs 
Eugenijus Zalagėnas. 

Sveikina ROTARY 
klubo „Klaipėda” broliai

RYTOJ  s
gimtadienį 
švęs Narūnas 
Lukošius

RYTOJ  s
gimtadienį 
švęs Šarūnas 
Reikalas.

VAKAR  s
gimtadienį 
šventė Povilas 
Slušnys.

RYTOJ  s
gimtadienį švęs 
Skaistė Budina-
vičiūtė.

Šiandien gimtadienį 
švenčia p. Ieva. 

Sveikina sūnus Rimas 
ir artimieji. 

Rytoj jubiliejų švęs
 Vaclovas Šakys. 

Sveikina senjorų klubas 
„Klaipėda”

Sveikinimai
Sveikinimus siųskite el. paštu 

gimtadienis@ve.lt. Mokami nestandartiniai 
sveikinimai bet kuria proga priimamidienraščio 

Klientų aptarnavimo skyriuje
 M. Mažvydo al. 3. Informacija tel. (8 46) 411 314.

Originaliai vis dar užklystančius į Klai-
pėdą kruizinius turistus ir šiaip miestiečius 
pasitinka uostamiesčio Turgaus aikštės 
prieigos. Pavyzdžiui, praėjusį  sekmadienį 
Skerdėjų gatvė atrodė štai taip. Ką būtų 
galima kaltinti dėl to - gyventojus ar komu-
nalininkus - kiekvienas tesprendžia pats. 
Faktas vienas - senamiestis taip atrodyti 
neturėtų. Beje, viską Skerdėjų gatvėje bu-
driai stebi ant tvoros užkelta vienos saugos 
fi rmos akis. Gal ji mums pasakys, kas čia 
savo purvinomis rankomis skerdžia švarą 
ir tvarką?

SPECIFIKA.  s Klaipėdietiško automobilių statymo ypatumai prie PC „Banginis”. Nuo-
traukos autorius - Kęstas.

Skerdėjų gatvės 
spindesys

LIETUVĖLĖS NAUJIENOS

Rasos Juknevičienės atašė kolekcija

Lietuvos ministerijose išplito mada iš-
siųsti į užsienį kuo daugiau atašė. Labiausiai 

mados vėjus seka krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė. Kad ir ką kalbėtume 
apie lyčių lygybę, o turėti moterį ministrę 
kainuoja brangiai. Dauguma dailiosios ly-
ties atstovių kolekcionuoja rankines, batus 
ar drabužius ir daro nuostolį tik šeimos 
biudžetui. Kadangi ponia Juknevičienė 
yra ministrė, jos kolekcija atsiliepia visos 
valstybės biudžetui. Lietuva į užsienį yra 
išsiuntusi 22 gynybos atašė ir jų pavaduo-
tojus. Pernai tai kainavo 6,7 mln. litų.

Atašė pareigybėms pinigus leidžia ir 
Ūkio, Energetikos, Susisiekimo ministe-
rijos. Visgi p. Juknevičienės įstaiga tvirtai 
pirmauja. Galima pamanyti, jog esame 
labai karinga valstybė. Arba galima pa-
manyti, kad mėgstame žaisti karą. Galime 
turėti kiek tik norime atašė, o vis tiek bus 
taip, kaip NATO pasakys.


