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Sentencija.  s Apžvalgininkas Arvydas 
Baniulis: “Paviešinti mūsų diplomatijos profa-
nų vapesiai nėra nekaltas „asmeninės nuomo-
nės išsakymas“, kaip bando aiškinti kai kurie 
interneto komentatoriai. Tai – tikrai gėdinga 
dėmė lietuviškosios diplomatijos įvaizdyje, 
kurią būtina kuo greičiau pašalinti.”

nepasisekė.  s Klaipėdietei Ievai Dum-
bauskaitei ir Monikai Povilaitytei iš Tytuvėnų 
nepavyko tapti Europos dvidešimtmečių pa-
plūdimio tinklinio čempionato prizininkėmis. 
Jos vakar Vilniuje po dramatiškos trijų setų 
kovos 21:23, 
21:15, 19:21 
mažajame fi-
nale nusileido 
1 7 - m e t ė m s 
seserims Na-
dinai (Nadine) 
ir Terezai (Te-
resa)  Štraus 
( S t r a u s s )  i š 
Austrijos.

Sūriai.  s Šeštadienį į pirmąjį Sūrių fes-
tivalį susirinkę smulkieji Lietuvos sūrininkai 
Druskininkuose siūlė paragauti daugiau nei 
50 pavadinimų sūrių ir kitų pieno produktų 
(karvių, ožkų ir avių sūrio, jogurto, sviesto) bei 
dalijosi savo meistrystės patirtimi. 

Humanistai.  s Salvadoro parlamen-
tas priėmė sprendimą, draudžiantį naudoti 
gyvūnus per cirko vaidinimus ir kitus viešus 
renginius. Deputatų nuomone, susipažinti 
su laukinės gamtos pasauliu galima kitais, ne 
tokiais žiauriais būdais, pavyzdžiui, gamtos 
parkuose ar zoologijos soduose.

Misija.  s
Š e š t a d i e n į 
Džibučio vals-
tybės (Rytų 
Afrika) sosti-
nėje Džibuty-
je vykusioje 
ceremonijoje 
16 Lietuvos 
karių iš Suo-

mijos kariškių perėmė Pasaulio maisto pro-
gramos laivo apsaugos misiją, kuri yra Europos 
Sąjungos vadovaujamos kovos su piratavimu 
ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijos ATA-
LANTA prie Somalio krantų dalis. 

Ar žinote, kad...  s Lietuvoje gyvena 
trijų rūšių rupūžės - pilkoji, žalioji ir nendrinė. 
Nendrinė įrašyta į Raudonąją knygą. Žmonių 
kaimynystėje dažniausiai sutinkama pilkoji. 

neringa tęsia 
įtartinų pirkimų vajų

ŠEIMININKAI.  s Jau po ankstesnių konkursų Neringos savivaldybės veiksmai sukėlė nerimą Viešųjų pirkimų tarnybai. Pa-
sirodo, tai kurorto valdytojams - nė motais, jie sako kieme ir toliau tvarkosi įtartinais metodais. 

Romos BALSIENĖS (ELTA) nuotr.

Baudos balai: žingsnis į praeitį 
ar efektyvus apynasris?

Į Viešųjų pirkimų tarnybos susirūpinimą spjovusi Neringos 
savivaldybė ir toliau demonstruoja aiškią nuostatą, jog Kuršių 
nerijoje viešuosius konkursus gali laimėti tik “savi”. Tai savo kailiu 
pajuto jaunų architektų grupė, kurios Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centro “Agila” architektūrinės koncepcijos konkurse 

triumfavęs projektas buvo išmestas į šiukšlių dėžę. Apie 100 
tūkstančių litų tam išleidusi vietos savivaldybė paskelbė naują 
konkursą “Agilos” projektui ir statybai pirkti.

Darius ČIUŽAUSKAS, “respublikos” žurnalistas

Praėjusią savaitę Susisiekimo ministerijoje 
įvykusiame Eismo saugumo tarybos po-
sėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos 
siūlymui sugrąžinti baudos balų sistemą 
piktybiškai Kelių eismo taisykles (KET) pa-
žeidžiantiems vairuotojams. Balų sistema 
Lietuvoje veikė iki 2008 metų.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Vilius rEGALAS

KADA?  s Dėl baudos balų sistemos 
sugrąžinimo Seimas turėtų apsispręsti 
rudenį. Ją norima įvesti nuo 1 m.
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orų  prognozė

Saulė teka 
5.57 val., leidžiasi 
21.24 val., dienos ilgumas 15 val. 27 min. Šeš-
tąją jaunaties dieną Mėnulis teka 12.24 val., 

Rugpjūčio dvyliktoji, pirmadienis - 224-oji metų 
diena, iki metų pabaigos lieka 141 diena.

DIENA
Tarptautinė jaunimo diena.

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia Klara, 

kalendorius

leidžiasi 22.29 val. Zodiako ženklas - Liūtas.
ORAI. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus. 
Oro temperatūra dieną apie 20, naktį - apie 15 
laipsnių šilumos. Vėjas pietvakarių krypties, 
10-13 m/sek.
RYTOJ debesuota su pragiedruliais, galimas 
trumpas lietus. Oro temperatūra dieną apie 19, 
naktį - apie 15 laipsnių šilumos. Pūs pietvakarių 
krypties, 5-7 m/sek. stiprumo vėjas.
VANDENS temperatūra Baltijos jūroje ties Klai-
pėda apie 19, Kuršių mariose - apie 20 laipsnių 
šilumos, bangų aukštis jūroje - apie 1,5 m. 

RUBRIKOS RĖMĖJAS

Klaras, Laima, Laimė, Laimona, Laimonas, 
Laimutė, Laimutis, Tiberijus.

DATOS
1905 m.
Vilniuje vyko Lietuvos mokytojų sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas.

1989 m.
Pirmą kartą iškilmingai paminėtas tarpukario 
Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimta-
dienis. Jam būtų sukakę 115 metų. Užulėnio 
kaime, buvusios Smetonų sodybos vietoje, 
atidengtas paminklinis akmuo.

1989 m.
Atkurta Lietuvos socialdemokratų partija.

2003 m.
Įsigaliojo Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos bei 
išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio 
šelfo atribojimo Baltijos jūroje sutartys.

Kalviai vėl įpūtė keturis vėjus

Klaipėdos uostą 
atgal tempia trąšos

APYVARTA.  s Krovos apyvarta Klaipėdos uoste nuo metų 
pradžios - 19,9 mln. tonų.

Redakcijos archyvo nuotr.

Uostininkams pastaruoju metu nerimą kelia trąšų krovos mažėji-
mas, sąlygojantis ir Uosto direkcijos pajamų, gaunamų iš rinkliavų, 
mažėjimą.  Tikimasi, kad antroje rugpjūčio pusėje prasidėsiantis 
lietuviško derliaus eksportas padės išvengti didesnio krovos atsiliki-
mo nuo pernai metų lygio. 

Dalia 
BIKAUSKAITĖ 
dalia@ve.lt

Krovinių apyvarta šiemet liepą 
Klaipėdos uoste sumažėjo 12 proc., 
palyginti su tuo pačiu praėjusių me-
tų mėnesiu. Tačiau vis dėlto liepą 
krovinių buvo daugiau 2 proc. nei šių 
metų birželį ir 4 proc. daugiau nei 
gegužę. Taigi situacija šiek tiek ge-
rėja.

Didžiausią krovos nuosmukį lie-
pą sąlygojo kalio trąšų apyvartos su-
mažėjimas. Pasak Klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto direkcijos rinkoda-
ros ir administracijos direktoriaus 
Artūro Drungilo, taip atsitiko todėl, 
kad trąšų paklausa rinkoje sumažė-
jo. 

Uosto direkcijos generalinio di-
rektoriaus Arvydo Vaitkaus teigi-
mu, trąšų pardavimo srityje vyksta 
rimtų pokyčių. Jo manymu, jie gali 
atimti dalį krovinių ir iš Klaipėdos 
uosto. Tačiau, pasak Uosto direkcijos 
vadovo, reikia tikėtis, kad suderinus 
trąšų kainas, rudenį šis krovinys su-
grįš į Klaipėdos uostą. 

A. Drungilo manymu, rugpjūtį 
turėtų prasidėti derybos su pirkėjais 
iš Kinijos, ir tikimasi, kad kainos bus 
mažesnės nei iki šiol.

Septynių šių metų mėnesių kro-
vinių apyvarta yra šiek tiek geresnė 
- 25 tūkst. t arba 0,1 proc. didesnė 
nei buvo pernai tuo pačiu laikotarpiu. 
Šiemet per septynis mėnesius trąšų 
apyvarta Klaipėdos uoste sumažėjo 
0,5 mln. tonų, ro-ro krovinių - 93 
tūkst. t arba 3,4 proc., vienetais su-
mažėjimo beveik nėra - tik 1 proc.

Krovos apyvarta kaimyniniame 
Ventspilio uoste (Latvija) per 7 šių 
metų mėnesius yra sumenkusi 851 

tūkst. t arba 4 proc. ir yra 18,5 mln. 
t. 

Krovos apyvarta Klaipėdos uos-
te nuo metų pradžios - 19,9 mln. t.

Anot A. Drungilo, didžiausią kro-
vinių sumažėjimą šiemet gegužę są-
lygojo rūdos. Tačiau atlikus papildo-
mus gilinimo darbus prie 8-9 kran-
tinių, kuriomis naudojasi AB Klaipė-
dos jūrų krovinių kompanija (KLAS-
CO), buvo priimti “Panamax” tipo 
laivai ir šių krovinių krovos atsiliki-
mas nuo pernai metų sumažėjo ir 
dabar tesiekia 132,5 tūkst., o buvo 
0,5 mln. t. Šiemet liepą jau rūdų 
krauta 50 proc. daugiau palyginti su 
pernai metų liepa. 

tį laikotarpį. Pasak A. Drungilo, že-
mės ūkio produktų eksportas turėtų 
kilstelėti Klaipėdos uosto krovą vėl 
į 3 mln. t per mėnesį lygį.

Uosto direkcijos ekonomikos ir 
finansų direktoriaus-vyriausiojo fi-
nansininko Martyno Armonaičio 
teigimu, liepą 15 proc. sumažėjo ir 
Uosto direkcijos pajamos, gaunamos 
iš rinkliavų, palyginti su 2012-ųjų lie-
pa. Tačiau vertinant septynių šių me-
tų mėnesių rezultatus, jie yra prak-
tiškai tokie pat, kaip ir pernai - tik 
500 tūkst. Lt pajamų direkcija gavo 
mažiau. Priežastys tos pačios - trąšų 
krovos sumažėjimas.

M. Armonaitis patikino, kad tru-
putį sumenkusios direkcijos pajamos 
didelės įtakos investiciniams pla-
nams neturės. Uosto infrastruktūros 
objektų statyba yra finansuojama ne 
tik Uosto direkcijos, bet ir iš Euro-

MEDIS.  s Pagrindinė plenero užduotis buvo 
nukaldinti kompoziciją “Meilės medis”, kuri visą 
dieną buvo ruošiama po atskirą segmentą.

Eimanto CHACHLOVO nuotr. 

Vėsų šeštadienio vakarą Kruizinių laivų terminale 
orą šildė ir savo rankų ištvermę demonstravo kal-
viai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių. 

Vitalija BUTKUTĖ

Pasidalinti savo fantazijos vaisiais juos pakvietė Lie-
tuvos kalvių sąjunga, kuri jau septintus metus rengia 

kalvystės plenerą “Keturi vėjai”.
Jo metu savo jėgas įvairiose rungtyse galėjo išmė-

ginti ne tik patys šio amato meistrai, bet ir renginio 
žiūrovai.

Pagrindinė užduotis buvo nukaldinti kompoziciją 
“Meilės medis”, kuri visą dieną buvo ruošiama po ats-
kirą segmentą. 

Tikimasi, jog ant šios kompozicijos uostamiesčio 
jaunavedžiai kabins vestuvių simbolį - spynas. Anksčiau 
jos buvo kabinamos ant Biržos tilto, tad šiuo sumanymu 
norima padėti atrasti kompromisą tarp miesto valdžios 
ir įžadus vienas kitam davusių porų.

Prie šios gražios idėjos įgyvendinimo prisidėjo kal-
viai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Čekijos, Latvijos ir Ukrai-
nos.

Kalvių šventės metu vyko tradicinės vinies kalimo 
varžybos. Jose  nepralenkiamas buvo plenero organiza-
torius Linas Leščiauskas, nukalęs 391 mm ilgio vinį.

Pirmojo plenero metu buvo sukurtas vėjų sukinys, 
kuris stovi prie Kruizinių laivų terminalo. Per 2008 m. 
plenerą buvo sukurta skulptūra “Kalvystės medis”, 
2009 m. - Lietuvos tūkstantmečio vardo minėjimui su-
kurtas Lietuvos žemėlapio kontūras. 2010-2011 m. pa-
daryta vėjarodė, kurią galima pamatyti Klaipėdos pilia-
vietėje, 2012 m. - Danės krantinės turėklų segmen-
tas.

A. Vaitkus pasidžiaugė, kad ne-
numatyti darbai prie minėtų kranti-
nių buvo atlikti labai greitai - buvo 
nukastos šlaito zonos, iškasta apie 4 
tūkst. kub. m grunto. Rezultatas - į 
Klaipėdos uostą atėjo naujas krovi-
nys - geležies rūdos drožlės.

Rugpjūčio vidury turi prasidėti 
žemės ūkio produktų eksportas. Per 
7 šių metų mėnesius uoste žemės 
ūkio produktų jau yra perkrauta 600 
tūkst. t daugiau nei pernai per tą pa-

pos Sąjungos gautomis lėšomis. 
Bent jau šioje srityje akivaizdūs tei-
giami pokyčiai. Pernai per visus 
metus Uosto direkcija tepanaudojo 
tik 40,5 mln. Lt ES lėšų, o šiemet 
per 7 mėnesius - jau 87 mln. Lt. Tai 
susiję su Uosto direkcijos vykdo-
mais didžiausiais projektais - laivy-
bos kanalo gilinimu ir platinimu, 
keleivių ir krovinių terminalo sta-
tyba ir Kairių gatvės rekonstrukci-
ja.

daugiau nuotraukų - www.ve.lt 



Neišsigąskite, jei besikeičiant 
pasą sulauksite pareigūnų 
klausimo: “Ar Jūsų tėvai gyvi?” 
Ir nebūkite visiškai įsitikinę, 
kad jie iš tikrųjų mirę – asmens 
duomenis kaupiančių įstaigų 
bazėse jie dar gali būti “gyvi”. 

Kamilė MATUSEVIČIŪTĖ

Su tokia makabriška situacija 
susidūrė klaipėdietė Eugenija. 

Moteris “Vakarų ekspresui” 
papasakojo, kad praėjus 10 metų 
po seno paso išdavimo dėl naujo 
kreipėsi į  Klaipėdos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(VPK) Migracijos skyrių ir čia su-
žinojo tai, kas ją privertė krūpte-
lėti: šešerius metus mirę tėvai - 
gyvi. 

Eugenija teigė patyrusi didelį 
šoką, nes buvo sutvarkiusi visus 
dokumentus, gavusi tėvų mirties 
liudijimus. 

Migracijos skyriaus pareigūnės 
moteriai pasiūlė parašyti pareiški-
mą, ir tada tėvai bus “padaryti mi-
rusiais”. 

Eugenija liūdnai juokavo, kad 
gal verta pabandyti gauti pažymą, 
įrodančią, kad jos tėvai - gyvi. 
“Kiek nervų, sveikatos! Kuo tada 
galima pasitikėti, jei net tokiose 
institucijose klystama? Gal aš ne 
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Gal verta pabandyti gauti 
pažymą, įrodančią, kad 
mano mirę tėvai - gyvi?

Eugenija, klaipėdietė

DIEnoS  pAšTASŠiemet Poilsio parke -  
jokių naujovių 

Duomenų bazėse - gyvi mirusieji

SUTVARKĖ.  s Dar po birželio mėnesį Klaipėdos savivaldybėje 
vykusio susirinkimo, kurio metu kelti klausimai dėl Poilsio parko 
įvaizdžio, jis buvo sutvarkytas.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Grafičiai nuplauti, stendai sutvarkyti. Daugiau darbų Klaipėdos 
kultūros ir poilsio parke šiais metais neplanuojama, nes tam nebu-
vo numatyta lėšų. O 2014 metais ketinama iškabinti informaciją ir 
nuotraukas, susijusias su parko istorija.

Eimantas TUKAČIAUSKAS

Dar po birželio mėnesį Klaipė-
dos miesto savivaldybėje vykusio 
susirinkimo, kurio metu kelti klau-
simai dėl parko įvaizdžio, jis buvo 
sutvarkytas, tačiau lėšų informaci-
nių stendų paruošimui nebuvo nu-
matyta.

“Stendai dar tą pačią savaitę po 
susirinkimo buvo nuvalyti. O šiuo 

metu yra pateiktas prašymas dėl 
informacijos pateikimo stenduose, 
ten bus iškabintos nuotraukos, is-
torinė informacija apie parką, taip 
pat reikia suderinti stendų stilių. 

Tai negali būti įgyvendinta šiais 
metais, nes savivaldybės planas 
nebegali būti keičiamas. Dabar mes 
galime tik ruošti medžiagą, ką ga-
lėtume pakabinti, ją sumaketuoti, 
bet tai nėra vieno mėnesio darbas, 

kurį galėtume atlikti iš karto”, - 
sakė miesto savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
Alina Velykienė.

Be to, ji priminė, kad viešajame 
parke negali būti reklamos.

“Buvo iniciatorių, kurie siūlė 
parką sutvarkyti privačiomis lėšo-
mis, tačiau tada stenduose turėtų 
atsispindėti tos įmonės logotipas 
ar reklama, o to tikrai negali būti 
viešajame parke. Tai yra savivaldy-
bės teritorija, rekreacinė zona, to-
dėl mes tai planuojame padaryti 
savo lėšomis“, - teigė A. Velykie-
nė.

Jos teigimu, diskusijos dėl par-
ko pavadinimo tikrai yra nereika-
lingos, jis aiškus jau seniai.

Šį parką miestiečiai vadina ke-
liais vardais - vieniems jis Jūros 
parkas, kitiems - Poilsio, tačiau, 
pasak  A. Velykienės, oficialus par-
ko pavadinimas visada buvo ir yra 
toks - Klaipėdos miesto kultūros 
ir poilsio parkas.

“Visuomenininkų iniciatyva 
miestiečiai rinko pavadinimą, ta-
čiau tai turi būti įvaizdžio komisi-
jos, politinis klausimas. Pirminiais 
pastebėjimais, jokių jūrinių akcen-
tų šiame parke nėra ir projektuo-
jant nebuvo numatyta”, - paaiškino 
direktoriaus pavaduotoja.

PRIEŽASTIS.  s Pareigūnai teigia, kad duomenų specialiai 
niekas neklastoja – tokio nutikimo kaltininkai dažniausiai yra 
patys žmonės, įveliantys klaidų pareiškimuose.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

viena, susidūrusi su tokiu atveju?” 
– klausė moteris. 

Pasirodo, Eugenija iš tiesų ne 
vienintelė, patekusi į panašią situ-
aciją.

“To net nepavadinčiau proble-
ma, tai greičiau netikslumas. Kas-
dien randame 15–16 tokių neatiti-
kimų su duomenų bazėje esančia 
informacija. Todėl ir teiraujamasi 
apie tėvus – tai natūralus klausi-
mas. Klausiame tam, kad viskas 
būtų išspręsta, tikrinama, ar vienas 
su kitu žmonės susiję. 

Tokie nesklandumai sutvarko-
mi daugiausia per dvi dienas. Pa-
taisymai siunčiami į Gyventojų re-
gistro tarnybą, ir klaidos ištaiso-
mos”, – sakė Klaipėdos apskrities 
VPK Migracijos skyriaus viršinin-
kė Svetlana Chodina.

Anot S. Chodinos, duomenų 
niekas neklastojo – tokio nutikimo 
kaltininkai dažniausiai yra patys 

žmonės, įveliantys klaidų pareiški-
muose.

“1992 metų gruodį, kai buvo 
pradėti išduoti pirmieji Lietuvos 
Respublikos piliečių pasai, buvo 
remtasi prašymuose pateikta infor-
macija apie tėvus, vaikus, sutuok-
tinius, gyvenamąją ir gimimo vie-
tas. Buvo suteiktas asmens kodas. 
Ta informacija nebuvo tikrinama. 
Tarkime, jei viename dokumente 
ta pati moteris buvo įregistruota 
pirmojo vyro pavarde, o kitame – 
antrojo, duomenų bazėje atsiranda 
du asmenys, kurių vienas realiai 
neegzistuoja”, - aiškino viršinin-
kė.

Jos teigimu, apskričių VPK Mi-
gracijos skyriai, keisdami asmens 
dokumentus, tikrina ir duomenis. 
Tačiau žmonės tiesiogiai gali kreip-
tis į Gyventojų registro tarnybą ir 
pateikti prašymus dėl duomenų pa-
keitimo.  

Citata iš www.VE.lt. s  Internautas, pasivadinęs “Pirmai”, apie 
mokyklines uniformas: “Geriau tiesiai šviesiai ir pasakytų: norite unifor-
mų - susitaikykite, kad teks pakratyti kišenę. Ir nemažai. O dėl “kokybiškų” 
medžiagų aš taip pat turiu savo nuomonę - dar neteko matyti ypač ko-
kybiškos uniforminės medžiagos, už kurią nebūtų gaila pakloti tiek, kiek 
jie prašo.”

Gimė.  s Šeštadienį Klaipėdoje gimė 3 mergaitės ir 5 berniukai, vakar - 5 
mergaitės ir 8 berniukai. 

Mirė.  s Šeštadienį užregistruota Jurgio Baužio (gim. 1941 m.) ir Onos 
Jotkienės (gim. 1931 m.) mirtis.

Vakar Klaipėdoje  s iki 17.10 val. policija buvo užregistravusi 3 
pranešimus apie nusikaltimus. 14.35 val. bendruoju pagalbos telefono 
numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Veiviržėnų 
seniūnijos Pakalniškių kaime, atvira liepsna dega daržinė. Ji užgesinta. 
Greitosios pagalbos medikai pas ligonius kviesti 40 kartų. 

Dviratininkas.  s Penktadienio vakarą, apie 20.30 val., uostamiesčio 
M. Mažvydo alėjoje dviratininkas kliudė ir stipriai sužalojo 2011 m. gimu-
sią mergaitę. Mažametei lūžo raktikaulis bei buvo pažeistas žandikaulis. 
Dviratininkas iš avarijos vietos pasišalino.

Talka.  s Šeštadie-
nį senovės kuršių lai-
kus menantis Žardės 
piliakalnis dūzgė nuo 
į talką atskubėjusių 
neabejingų savo kraš-
to paveldui ir istorijai 
klaipėdiečių. Talką or-
ganizavęs vienos iš 
politinių partijų Klai-
pėdos skyriaus jau-
nimas džiaugėsi, kad 
šeštadieninio lietaus 
neišsigando daugiau 

nei keliasdešimt pilietiškų miestiečių. Talkoje dalyvavęs Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys prisiminė, kad paskutinį kar-
tą masinė piliakalnio tvarkymo talka vyko daugiau nei prieš dvidešimtmetį. 
Ir nors buvusios ankstyvųjų viduramžių Žardės pilies vieta saugoma valsty-
bės, pastaruoju metu ji nesulaukė deramo valstybinių institucijų dėmesio 
ir virto šiukšlynu ir net nelegaliomis naminių gyvūnų kapinėmis. 

Kyšis.  s Palangos policijos komisariato patalpose už eismo taisyklių 
pažeidimą sulaikytas neblaivus automobilio vairuotojas pareigūnams 
pasiūlė 1 000 dolerių kyšį. Dėl šio įvykio į areštinę uždarytas 1972 m. gimęs 
palangiškis B. S.

Festivalis.  s Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai Būtingėje 
vykstančio muzikos festivalio “Satta Outside” metu sulaikė 3 vaikinus 
dėl aptiktų kvaišalų. Pas 1986 bei 1990 m. gimusius du kauniečius rasta 
augalinės kilmės kvaišalų, o 1987 m. gimęs vilnietis turėjo 11 tablečių, 5 
suktines bei paketą su augalinės kilmės medžiagomis. Pradėti trys ikiteis-
miniai tyrimai.

Teleloto nr. 905.  s Keturi kampai (2 Lt): 68, 18, 36, 26, 33, 19, 
16, 01, 64, 48, 71, 12, 60, 22, 45, 31, 03, 15, 52, 13, 04, 62, 09, 14, 50, 66, 
11, 08, 24, 72, 37, 51, 58, 05, 54. Eilutė (3 Lt): 49, 42, 06, 35, 30. Įstrižainės 
(9 Lt): 55, 34, 61, 21, 65. Visa lentelė - 57 962 Lt (2 x 28 981 Lt): 25, 40, 74. 
Papildomi prizai: “Ford Mondeo” - 0043014, 0267253; kelialapis į Maljor-
ką - 0237702; kelialapis į Kretą - 0171376; kelialapis į  Turkiją - 0326586, 
poriniai kelialapiai į Palangą - 0389987, 0442110, 0446441, 0403319, 
0154583; motoroleriai “Mosca Fava” - 0441420, 0270097, 0169541; dviračiai 
“Panther”  - 043*677; LED televizoriai “Orion” - 034*834; muzikos centrai 
su DVD “Philips” - 031*688; fotokameros “Fujifilm” - 050*692; cikloninės 
krosnelės LR - 046*912; keptuvių rinkiniai “Tefal” - 017*686; kavos apa-
ratai “Delonghi” - 002*277; GPS navigatoriai “Lark Freebird” - 034*368; 
planšetiniai kompiuteriai “eSTAR” - 039*600; pakvietimai į TV - 048*294, 
018*860, 004*361.  

www.VE.lt klausimas. s  Savaitgalį svetainės lankytojų klausėme, 
ar jie nebijo į užsienį keliauti vieni. “Taip, bijau”, - prisipažino 21,1 proc. 
atsakiusiųjų, “Ne”, - teigė 52 proc., o 26,9 proc. tikino apskritai nekeliau-
jantys į užsienį.
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“Karklė Live Music Beach” bilietų pardavimai jau seniai aplenkė kitus festivalius 
“Tiketoje” ir tik retkarčiais užleidžia lyderio pozicijas krepšiniui. 

Lietuvoje rūšiuoja tik kas dešimtas gyventojas, tad nenuostabu, jog mūsų šalis 
nuolat užima paskutines vietas Europos atliekų rūšiavimo žemėlapyje. Ką daryti su 
maisto atliekomis, žino kiekvienas – juk tam skirti žalieji konteineriai. Tačiau ką da-
ryti su nebenaudojama buities technika, lemputėmis, elementais, akumuliatoriais, 
kitais elektroniniais prietaisais?

Kaip saugiai ir ekologiškai tvarkytis namuose?
Mūsų apskrityje specialios dė-

žutės energiją taupančioms lempu-
tėms surinkti yra pastatytos:
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Šilutės pl. 35/35A, Klaipėda

 AB „LESTO“, Liepų g. 64A, Klaipėda

 UAB „Žalvaris”, Šilutės pl. 127, Klaipėda

 UAB „EMP recycling“, 
Šilutės pl. 21, Klaipėda

 AB „LESTO“, Tiekėjų g. 19, Kretinga

 AB „LESTO“, Algirdo g. 15, Skuodas

 AB „LESTO“, Ramučių g. 14, Šilutė.

Daugelis dažnai tikina, jog neturi gali-
mybių atsikratyti tokio pobūdžio atlieko-
mis, todėl kaupia seną buities techniką, o 
vėliau ją naudoja atsarginėms dalims. Kiti 
linkę viską palikti šalia konteinerių arba 
visas šiukšles mesti kartu su komunalinė-
mis atliekomis. Tad kaip saugiai ir ekolo-
giškai tvarkytis savo namuose, kad ne-
kenktume nei sau, nei aplinkai?

„Vakarų Europoje atliekų rūšiavimas 
jau yra tapęs vienu iš žmogaus įpročių. 
Žinoma, tam prireikė kelių dešimtmečių 
švietimo, atliekų tvarkymo sistemų tobu-
linimo pastangų. Kadangi Lietuvoje šie 
tikslai pradėti akcentuoti tik įstojus į ES, 
kol kas dar tik pradedame įsisąmoninti 
atliekų, ypač pavojingų, rūšiavimo būtiny-
bę gamtai ir mums patiems. Mūsų asocia-
cijos tikslas – aktyviai prisidėti prie atlie-
kų rūšiavimo įpročių formavimo visiems 
Lietuvos gyventojams, pabrėžiant, kad rū-
šiavimas pirmiausia naudingas ne atliekų 
perdirbėjams, tvarkytojams, bet patiems 
žmonėms“, – sako Elektros ir elektroninės 
įrangos gamintojų ir importuotojų asocia-
cijos (EEPA) vadovas Mantas Varaška.

Senų, energiją taupančių lempučių 
tvarkymu besirūpinančios VšĮ „Ekošvie-
sa“ vadovas Tadas Ruželė atkreipia dėme-
sį, jog nebenaudojamoms lemputėms pa-
tekus pas perdirbėjus, jos perdirbamos ir 
gaunama vertingų medžiagų, tokių kaip 
stiklo, metalo ir kitų smulkių detalių, ku-
rios gali būti panaudojamos dar kartą. Tuo 
metu sąvartyne kartu su visomis atlieko-

mis išmestam popieriui suirti reikia maž-
daug 2 metų, metalui – 90-500 m., plastikui 
– 200-500 m., stiklui – 900 metų. „Kartu su 
šiomis atliekomis į dirvožemį, ežerus, upes 
patenka ir sveikatai pavojingos medžiagos 
– gyvsidabris, sunkieji metalai, chemikalai 
ir kt. Nekeisdami įpročių, savo ateities kar-
toms paliksime ne tik pažangias technologi-
jas, bet ir šimtmečius yrančias šiukšles“, – 
pastebi T. Ruželė.

Tad ką daryti su nebenaudojamomis lem-
putėmis, buities technikos prietaisais, ele-
mentais, akumuliatoriais, statybos atlieko-
mis?
 Dienos šviesos, energiją taupan-

čiose lempose, aukšto ir žemo slėgio 

natrio lempose yra sveikatai pavojingo 
gyvsidabrio bei natrio garų. Tam, kad šių 
elementų nepatektų į aplinką, netinkamas 
naudoti, perdegusias lempas reikia atiduoti 
į specialius jų surinkimo punktus. Jas taip 
pat galima atiduoti ir visose lempomis pre-
kiaujančiose prekybos vietose.
 Smulki, vidutinė ir stambi elek-

tros ir buities technika – tai visa buityje 
naudojama technika, įskaitant telefonus, te-
levizorius, šaldytuvus, kompiuterius bei jų 
priedus ir t. t. Šiuose prietaisuose yra pavo-
jingų aplinkai ir žmogaus sveikatai medžia-
gų – gyvsidabrio, švino, kadmio, arseno ir t. 
t. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas 
galima nemokamai atiduoti į atliekų priėmi-

mo aikšteles arba palikti specialiuose kon-
teineriuose prekybos centruose. Atsikraty-
ti stambia buities technika galima ir išsi-
kvietus specialistus, kurie surenka nerei-
kalingą įrangą.
  Buityje susidarančias maisto 

atliekas galima kompostuoti – tokį na-
tūralų kompostą vėliau galima panaudoti 
tręšiant daržus ir auginant ekologiškus pro-
duktus. Kompostuoti rekomenduojama ant 
žemės paruoštoje vietoje ar specialiuose 
konteineriuose.
 Išeikvotus nešiojamuosius ele-

mentus, akumuliatorius, galvaninius 
elementus galima atiduoti beveik visuose 
prekybos centruose, didesnėse technikos 
parduotuvėse, degalinėse, mokyklose, paš-
to skyriuose. Šiose atliekose taip pat gausu 
aplinkai pavojingų metalų (kadmio, švino, 
gyvsidabrio, nikelio, ličio ir kt.), jos laiko-
mos vienos iš daugelio aplinkai ypač pavo-
jingų, todėl reikia patikėti specialistams 
tinkamai nukenksminti ir perdirbti.
 Statybos ir griovimo atliekas, įvai-

rias statybines medžiagas, kuriose nere-
tai pasitaiko asbesto, galima pristatyti į stam-
biagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.

Smulkias ir stambias elektros ir elektronikos atliekas, galvaninius 
elementus, nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius gyventojai 
gali atiduoti šiais adresais:
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Šilutės pl. 35, Klaipėda
 „Avitelos“ sandėliai, 
Komunarų g. 2, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, 
Kretingos g. 28A, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, 
Minijos g. 152A, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, 
Kretingos pl. 1, Gargždai
 Vėžaičių autoservisas, 
Sodų g. 2A, Vėžaičiai
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Rotušės a. 13, Kretinga
 Degalinė „Milda“, 
Laivių g. 30, Salantai

 UAB „Iljota“, 
Kretingos g. 25A, Kartena
 Degalinė „Trevena“, 
Laisvės g. 15, Darbėnai
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Pramonės g. 5, Šilutė
 V. Bliūdžiaus IĮ, 
Pavilnučio k. 4, Švėkšna
 Degalinė „Milda“, 
Klaipėdos g. 76, Žemaičių Naumiestis
 Degalinė „Rusnės degalai“, 
Donelaičio g. 6, Rusnė
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Druskininkų g. 13A, Palanga
 UAB „Senukų” prekybos centras, 
Dariaus ir Girėno g. 2, Skuodas.

Karklės festivalis: pramogų jūra veršis per kraštus

ATRAKCIJOS.  s “Karklė Live Music Beach”: veiksmas ne tik scenose, bet ir 
kitose erdvėse virs kasdien nuo ryto iki pat gilios nakties. 

Festivalio “Karklė Live Music Beach” 
organizatorius džiugina tai, kad šiemet 
muzikos rojus ant jūros kranto pražys 
ryškiausiomis pramogų spalvomis. 
Reginių gurmanai, aktyvaus gyvenimo 
būdo propaguotojai, žaliųjų idėjų fanai, 
pakvaišę adrenalino ieškotojai, originalių 
pirkinių medžiotojai ir net patys mažiausi 
festivalio “hipiai” – rugpjūčio 15-18 dieno-
mis kiekvienas ras ką nors sau.

“Stipriausias lietuviškas “line-up’as”, 
ryškiai spindinčios užsienio žvaigždės, tarp 
kurių - ir “Leningrad” pasirodymas, kurio 
metu sceną drebins net 17 muzikantų vie-
nu metu, taip pat 9 teatrai, įskaitant Oska-
ro Koršunovo trupę – programa turės gau-
sybę “vinių”, tad nenuostabu, jog šiemet 
esame nusiteikę suburti didžiausią festiva-
lininkų minią”, - kalbėjo “Karklė Live Mu-
sic Beach” komandos vadas Marius Tum-
šys. 

Veiksmas ne tik scenose, bet ir kitose 
erdvėse virs kasdien nuo ryto iki pat gilios 
nakties. 

“Pramogų bus apie 70, visgi šiemet ne 
mažiau nei kiekybė mums buvo aktuali ko-
kybė – siekėme viską daryti dar geriau, ori-
ginaliau. Į pramogų sferą stipriai įsiliejo 
įvairios socialinės iniciatyvos. Vienas iš pa-
vyzdžių -  jaunimo inicijuota “Baltųjų veidų 
ir Triukšmo akcija”, kurios metu išsitepsi-
me veidus šviesiu moliu ir visais turimais 
ar vietoje pasigamintais instrumentais pa-
siųsime pasauliui žinutę, kad esame prieš 
įvairių laisvių suvaržymą. Prie šios inicia-
tyvos ketina jungtis ir Viktoras Diawara - jis 
atkreips dėmesį į tai, kad jo gimtinėje Ma-
lyje menininkai šiuo metu patiria stiprų val-
džios spaudimą”, - kalbėjo pramogų koor-
dinatorius Karolis Makauskas. 

Šių metų festivalio šūkio “Kurk meilę! 
Rask muziką! Būk laisvas” idėją su kaupu 
išpildys romantiškos “Panelės festuvės” ant 
jūros kranto, kur apyrankėmis ir bučiniais 
galės apsimainyti visos poros, trokštančios 
nepaleisti savo mylimųjų iš glėbio viso “Kar-
klė Live Music Beach” metu, o gal ir vė-
liau. 

Karklės erdves papuoš daug įspūdingų 
akcentų, pavyzdžiui, putų šou ir 30 fantas-
tiškų vėjo malūnų, kurie suksis prie  “Beach 

Stage” zonos, ant kranto išdygsiančios smė-
lio skulptūros, menininkų instaliacijos.  

Festivalį atidarys energingas perkusinin-
kų ir fakyrų šou, kurio metu žinomi roko 
kūriniai bus “apvilkti” metalo skambesiu ir 
specialia choreografija. Mados garbintojų 
žvilgsnius Karklėje trauks perspektyvių di-
zainerių kolekcijų pristatymai ir galimybė 
išvysti tai, ką fantazijos nestokojantys sve-
čiai bendromis pastangomis sukurs festiva-
lio metu. 

Nestigs veiksmo dangaus stichijoje: iš 
aukštybių ant šiuolaikinių “gėlių vaikų” gal-
vų pabirs glėbiai žiedlapių, pasirodymą su-
rengs parašiutininkai, laimę į Karklę neš 
neregėto dydžio aitvarai. 

Pramogos neapsiribos pakrantės juosta: 
bus galima išplaukti į žvejybą jūroje ar pasi-
mokyti, kaip gaudyti gintarą, minti vandens 
dviračius, kurių ratų skersmuo sieks apie 
pustrečio metro. 

Ramesnio poilsio mėgėjams ir svajoto-
jams – galimybė sugrįžti į vaikystę indėnų 
stovyklavietėje, kūrybinių atradimų kupinos 
menininkų dirbtuvės, naktiniai kino teatrai, 
hamakų zonos, joga ir taiči. 

Hipių turgelyje šurmuliuos apie 20 or-
ganizacijų ir auksarankių – čia vilios ir ori-
ginalūs šiuolaikiški dirbiniai, ir galimybė iš-
vysti gyvus senuosius amatus.

Mažylių įspūdžių atsargomis irgi bus pa-
sirūpinta. Naujovė Karklės pramogų gausy-
bėje: vaikų zona su lėlių spektakliu, konkur-
sais ir vėjo gaudynėmis. 

Energijos perteklių bus galima palikti 
sporto rungtyse:  Karklėje norima pasiekti 
naują virvės traukimo rekordą, vyks krepši-
nio rungtynės dėl Karklės taurės,  paplūdi-
mio tinklinio ir kitos varžybos. Tiems, kurie 
geidžia “aukščiau, stipriau, beprotiškiau” – 
jėgos aitvarai su “X-Pro” profesionalais, į 18 
m aukštį išsviedžianti “Kosminė katapulta”, 
drąsuolius išrengianti “Purvašuolynė”, ga-
limybė stebėti BMX dviratininkų triukus. 

Paskutinį prakaitą išvaryti bus galima ant 
jūros kranto išdygsiančiose pirtyse. 

“Ketvirtąkart vyksiantis “Karklė Live 
Music Beach” neabejotinai taps didžiausiu 
kultūriniu ir muzikiniu įvykiu pajūryje”, - 
sako M. Tumšys.

“Vakarų ekspreso” informacija



daryti.
“Pirmiausia mes geriausia pripa-

žintą architektūrinę koncepciją nu-
sipirkome ir su ja galime daryti ką 
tik norime. Antra, jos autorių papra-
šėme ją suderinti su visomis insti-
tucijomis ir gavome atsakymą iš 
Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos, kad ji tikrai nederins. VSTT 
mums aiškiai pasakyta, kad jei Ne-
ringa pastatys tokį statinį, bus iš-
mesta iš UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašo. Tad kas suderins projektą, 
tas ir statys”, - teigė Neringos me-
ras.

Pasak D. Jasaičio, naują konkur-
są skubėta rengti, nes nepavykus iki 
metų pabaigos įsisavinti šiam pro-
jektui skirtų lėšų, gresia pašalinimas 
ir iš Europos Sąjungos pinigais finan-
suojamos programos.

“Tokiu atveju “Agilos” pastatas 
dar ilgai liktų toks pat, koks yra da-
bar - pasenęs, su kiauru stogu. Ir 

labai didelė tikimybė, jog toks ir liks, 
nes kol kas nesulaukėme nė vieno 
norinčio dalyvauti paskelbtame kon-
kurse pasiūlymo”, - sakė Neringos 
savivaldybės vadovas.

Vėl lipa ant grėblio
Dienraštis “Vakarų ekspresas” 

jau skelbė, kad dėl savo valdininkų 
veiklos vis dažniau nuostolių pati-
rianti Neringos savivaldybė į skan-
dalingą situaciją įsivėlė ir surengusi 
informacijos sklaidos paslaugų vie-
tinėje žiniasklaidoje konkursą, kuris 
sukėlė nerimą Viešųjų pirkimų tar-
nybai.

Jį laimėjo ne vietinė žiniasklaida, 
o Kaune registruota rinkodaros ko-
munikacijos agentūra UAB “Gerų 
idėjų namai”.

Nors ši bendrovė neturi jokios 
leidybinės praktikos ir gali pasigirti 
įsiskolinimais valstybei, Neringos 
savivaldybės klerkams nekilo jokių 
įtarimų, kad ji tikrai galės suteikti 
minėtą paslaugą.

Neringos savivaldybės konkurso 
skelbti informaciją regiono dienraš-
čiuose sąlygose sąmoningai ar nesą-
moningai atsirado eilutės, leidžian-
čios jame dalyvauti ne tik leidėjams. 
Šioje vietoje kyla klausimas, ar jos 
neatsirado dėl to, kad konkurse po 
tarpininkų priedanga galėtų dalyvau-
ti dienraščio “Klaipėda” leidėjas 
UAB “Diena Media News” (DMN), 

Rytoj baigiasi tos ke-
lios dienos, per kurias 

Neringos savivaldybės administraci-
ja leido teikti pasiūlymus norintiems 
dalyvauti viešajame konkurse dėl Ni-
dos kultūros ir turizmo informacijos 
centro “Agila” rekonstrukcijos.

paliko už borto 
Neringos valdžios sprendimas 

rengti naują konkursą ne nustebino, 
o tiesiog pribloškė jaunų architektų 
kolektyvą, kuris kiek daugiau nei 
prieš metus nugalėjo tos pačios “Agi-
los” architektūrinės koncepcijos 
konkurse.

Įveikę beveik tris dešimtis var-
žovų, konkurso laimėtojai laukė, ka-
da Neringos valdžia toliau žengs pro-
jekto įgyvendinimo keliu ir pradės 
su jais derybas.

Tačiau naujame “Agilos” projek-
to ir statybos viešajame pirkime apie 
juos net neužsimenama. Kaip ir apie 
kitų konkurso laureatų darbus.

laimėti turėjo kiti?
“Per savaitę tiesiog fiziškai neį-

manoma parengti tinkamo pasiūly-
mo. Tuo labiau kad dabar ir visuoti-
nių atostogų metas. Po tokio Nerin-
gos savivaldybės žingsnio galima 
drąsiai sakyti, kad konkurse laimėti 
turėjome ne mes, o kažkas kitas. 
Pirmasis konkursas dar net nepasi-
baigė, o jau skelbiamas antras, netu-
rintis nieko bendro su įvykusiu. Jau 
kreipėmės į teisininką, kad pažiūrė-
tų, kas čia vyksta”, -  sakė su kole-
gomis “Agilos” architektūrinės kon-
cepcijos konkurse nugalėjęs Vitali-
jus Jankūnas.

Architekto teigimu, įtarimai, jog 
“Agilos” istorijoje dedasi negeri da-
lykai, kilo po to, kai jie taip ir nebuvo 
pakviesti į neskelbtinas derybas dėl 
projekto realizavimo.

V. Jankūno teigimu, Neringos sa-
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įVErTInIMAS

Aplinka - 4 šaukštai
Maistas - 4,5 šaukšto
Aptarnavimas - 5 šaukštai
įvertinimas - 4,5 šaukšto

SKONIO ReIKALAS

Neringa tęsią įtartinų pirkimų vajų

Šveicariškas restoranas, europietiškas aptarnavimas

inForMaCiJa
Dienos pietūs (12 Lt)

 Raugintų agurkų sriuba

 “Piemenėlių bulvės”

NERINgOS s  valdžios sprendimas rengti naują konkursą ne 
nustebino, o tiesiog pribloškė jaunų architektų kolektyvą, kuris 
kiek daugiau nei prieš metus nugalėjo tos pačios “Agilos” archi-
tektūrinės koncepcijos konkurse.

Augusto BALSIO (ELTA) nuotr.

vivaldybei paskelbus naują konkursą, 
viskas ėmė pamažu dėliotis į savo 
vietas.

“Nors šio konkurso sąlygose yra 
daug dviprasmybių ir net viena kitai 
prieštaraujančių sąlygų, nenusteb-
čiau, jei laimėtų tie, kam nepavyko 
įveikti mūsų pirmajame konkurse ir 
net patekti tarp jo laureatų”, - tikino 
V. Jankūnas.

Kad naujojo konkurso sąlygos 
ruoštos labai skubiai, galima spręsti 
iš jame pridarytų nesąmonių. Archi-
tektus pralinksmino išsakytas ben-
drasis pageidavimas, jog “pastatai 
turi būti bendro (vientiso) architek-
tūrinio stiliaus ir derėti kartu su ki-
tais sąvartyno teritorijoje esančiais 
pastatais”.

sustabdė VsTT
Neringos savivaldybės meras 

Darius Jasaitis tikina, jog situaciją 
puikiai žino, tačiau nieko negali pa-

kuri yra skolinga Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai ir “Sodrai”. Žinia, 
tokios skolos paprastai eliminuoja 
tiekėją iš viešųjų pirkimų konkur-
sų.

Gegužę, kai buvo paskelbtas 
konkursas, DMN buvo nesumokė-
jusi 251 tūkst. litų PVM ir didžiau-
sių šalies skolininkų sąraše užėmė 
18-ąją vietą. Apie nestabilią bendro-
vės padėtį liudija ir tai, kad 2011 m. 
ji patyrė 4,5 mln. litų, o pernai - net 
14 mln. litų nuostolį. Jos padėtį dar 
labiau apsunkino Ūkio banko žlugi-
mas, kurio pagrindinis akcininkas 
Vladimiras Romanovas netiesiogiai 
valdė DMN.

Atmetę skaidrų iki šiol šią pa-
slaugą teikusios vietinės žiniasklai-
dos pasiūlymą, Neringos klerkai 
pasirinko nuolat skolininkų sąrašuo-
se esančių bendrovių pasiūlymus. 
Sukėlė rimtų abejonių dėl galimos 
korupcijos, sutaupė 6 000 litų. Ir 
prarado...  šimtus tūkstančių. Mat 
labai skubėdami  pamiršo, kad be 

“Vakarų ekspreso” kurorto gyven-
tojai jau daugelį metų papildomai 
dar gaudavo ir kitų leidinių, kurių 
vertė siekdavo beveik po 100 tūkst. 
litų kasmet.

Vienas Lietuvos profesorius čia, 
ko gero, ištartų: “Kas gali paneigti 
galimybę, kad už šiuos abejotinus 
sprendimus kai kam bus dosniai at-
lyginta...”

Nežinia kiek metų Klaipėdos senamiestyje veikia berods vienintelis 
Lietuvoje šveicariškos virtuvės restoranas “Haemmerli”, tačiau jame 
penktadienį teko apsilankyti pirmą kartą.

Esu buvęs Šveicarijoje ir raga-
vęs tenykščio maisto. Žinau, kad 
vienoje turtingiausių pasaulio vals-
tybių viskas nepigiai kainuoja, ti-

kriausiai mintis apie aukštas kainas 
ir priversdavo aplenkti Vežėjų ga-
tvėje (terasa išeina į Tiltų gatvę) 
esantį nedidelį restoraną - maniau, 
kad jame pietauti gali tik tie, kurie 
turi šveicariškus laikrodžius ir sąs-
kaitą Šveicarijos banke.

Bet senamiestyje jau daug vie-
tų aplankyta, tad ryžausi užsukti ir 
į Šveicarijos vėliavomis pažymėtos 
maitinimo įstaigos lauko kavinę. 
Mediniai suolai ir stalai ten - nie-
kuo neišsiskiriantys nuo esančių 
aludėse, tačiau tik iki tol, kol prie 
jų nėra lankytojų. Atsisėdus viskas 
staiga pasikeičia - priėjęs padavėjas 
išvynioja storos medžiagos padė-
kliuką, padeda servetėles, priesko-
nius, pagal visus etiketo reikalavi-
mus - stalo įrankius. Pasiūlo me-
niu, tačiau jo neprireikia, mat prie 
įėjimo į restoraną ant lentos užra-
šyti tos dienos pietų patiekalai. 
Penktadienį buvo raugintų agurkų 
sriuba ir patiekalas “Piemenėlių 
bulvės”. Bent jau taip buvo para-
šyta.

Pirmą kartą mačiau, kad neš-
damas patiekalus padavėjas užsi-
mautų baltas medžiagines piršti-
nes.

Sriuba - savotiško skonio (tei-
giama, kad virtuvėje triūsia pats 
restorano savininkas), tačiau ji man 
patiko. Būčiau pakartojęs.

Na, o kaip atrodo piemenėlių 
bulvės, iki šiol neteko nei matyti, 
nei ragauti, o kai padavėjas patie-
kalą atnešė, pirmiausiai pamaniau, 
kad jis apsiriko - lėkštė buvo pilna 
makaronų. Tačiau atidžiau įsižiūrė-
jus pamačiau ir iškeptas gana stam-
biai supjaustytas bulves. Žodžiu, 

tai, ką Lietuvoje dažniausiai valgo 
studentai, šveicarai sumaišė į vie-
ną, pridėjo gabalėliais pjaustytos 
šoninės, nemažai svogūnų, šiek 
tiek šviežių pomidorų ir iš to išėjo 
mišrus, kaip ir pati šveicarų tauta, 
patiekalas.

Manau, kad jį pasigaminti ne-
būtų sudėtinga ir lietuviškoje vir-
tuvėje ar net studentų bendrabu-
tyje. Iš pirmo žvilgsnio į lėkštę jo 
buvo įdėta mažokai, tačiau baigęs 
valgyti įsitikinau, kad pasistiprini-
mui iki vakaro - pats tas.

“Ar tai nacionalinis šveicarų pa-
tiekalas?” - pasiteiravau padavė-

jo.
“Čia yra šveicariškas restora-

nas, europietiško lygio aptarnavi-
mas”, - atsakė tas kaip užprogra-
muotas.

Na, norėčiau jam paprieštarau-
ti: valgyti iki šiol man teko ne vie-
nos Vakarų Europos valstybės mai-
tinimo įstaigose, palyginti su jomis 
čia aptarnavimas net aukštesnio 
lygio.

Beje, apie kainas. Nerimavau 
laukdamas sąskaitos. Tačiau tikrie-
ji šveicarai čia juoktųsi už pilvų su-
siėmę, mat dienos pietūs kainuoja 
12 litų. Panašu, kad už tiek jie ne-
nusipirktų net vienos bulvės, kad 
ir piemenėlių.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Nors šio konkurso sąlygose yra daug dvi-
prasmybių ir net viena kitai prieštaraujančių 
sąlygų, nenustebčiau, jei laimėtų tie, kam 
nepavyko įveikti mūsų pirmajame konkur-
se ir net patekti tarp jo laureatų.

Vitalijus JAnKŪnAS, architektas
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“Neptūno” gretos sparčiai didėja

Solidi “Atlanto” pergalė

šVIeSLeNTĖ

“Vakarų ekspreso”  ir Eltos  informacija

daugiau informacijos - www.ve.lt 

“Sūduva” nugalėjo čempionus 
LIETUVOS futbolo A lygos čempionate šeštadienį Marijampolės “Sūduva” 

svečiuose 3:1 (1:1) įveikė nugalėtojų titulą ginančius Panevėžio “Ekrano” 
futbolininkus. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Nerijus Valskis (37 ir 57 min.), 
vieną - Marius Šoblinskas (82 min.). “Ekranui” įvartį pelnė Giedrius Tomkevičius 
(13 min.). 15 įvarčių įmušęs N. Valskis tapo rezultatyviausiu čempionato žai-
dėju. “Ekranas”, po 31 rungtynių turintis 41 tašką, turnyro lentelėje yra trečias. 
“Sūduva” su 34 taškais žengia ketvirta.

“Kruoja” įveikė “Bangą” 
PAKRUOJO “Kruoja” namuose LFF A lygos futbolo rungtynėse rezultatu 1:0 

(1:0) įveikė Gargždų “Bangą”. Vienintelį įvartį 18-ąją min. įmušė Nerijus Mačiulis. 
“Banga” su 23 taškais žengia šešta, “Kruoja” su 32 taškais - penkta.

Ričardas Berankis neatsilaikė JAV
SINSINATYJE (JAV) vykstančio Teniso profesionalų asociacijos (ATP) “World 

Tour 1000 Masters” serijos turnyro “Western&Southern Open”, kurio prizų fon-
dą sudaro 3,729 mln. JAV dolerių, vienetų atrankos varžybų pirmajame rate 
šeštadienį lietuvis Ričardas Berankis 1:6, 0:6 pralaimėjo 70-ajai pasaulio raketei 
29-erių metų prancūzui Eduarui Rožė-Vaselenui (Edouard Roger-Vasselin). 
Mačas truko 49 minutes. 23-ejų Lietuvos tenisininkui, kuris pasaulio reitinge 
užima 128-ąją vietą, už dalyvavimą atrankos varžybų pirmajame rate atiteko 
1270 dolerių (apie 3280 litų) čekis.

NAUJOKAS.  s Arvydas Eitutavičius (su kamuoliu) Klaipėdos 
“Neptūno” ekipos marškinėlius vilkėjo -9 metų sezoną. 
Mėlynai baltų komandos spalvas jis gins ir šiemet.  

Redakcijos archyvo nuotr.
Ateinantį sezoną net trijuose 
frontuose - VTB Vieningoje 
lygoje, Europos taurėje bei 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
čempionate - dalyvausiantis 
Klaipėdos “Neptūnas” sudarė 
vienerių metų sutartis dar su 
trimis žaidėjais: Simu Galdiku, 
Arvydu Eitutavičiumi ir Deividu 
Makliuru (David McClure).

paulius 
MATULEVIČIUS
paulius@ve.lt
MATULEVIČIUS

Du iš jų - S. Galdikas ir D. Ma-
kliuras - praėjusio sezono LKL 
bronzininkai. 

26-erių 203 cm klaipėdietis S. 
Galdikas 2012-2013 metų sezoną 
pradėjo Dnepropetrovsko “Dnipro” 
komandoje (Ukraina), tačiau jau po 
dviejų mėnesių žaidėjas abipusiu 
sutarimu nutraukė kontraktą su 
Valdemaro Chomičiaus vadovauja-
ma ekipa ir grįžo į “Neptūną”.

Kovingu charakteriu išsiski-
riantis Simas Galdikas prisidėjo 
prie to, kad reprezentacinis Klai-
pėdos klubas iškovotų istorinę per-
galę - LKL bronzos medalius.    

“Neptūno” klube sąlygos - pui-
kios, daug pažįstamų, ginti savo 
miesto garbę daug maloniau”, - pa-
brėžė žaidėjas.

Būtent dėl kovingo charakte-
rio, puikiai atliekamo darbo gyny-
boje sutartis buvo pratęsta ir su 
198 cm ūgio legionieriumi iš JAV 
D. Makliuru.

“Jis atlieka juodą darbą ir pa-
skatina komandą dirbti gynyboje. 
Tai žaidėjas, kuris siekia kuo ge-

resnio ne asmeninio, o komandinio 
rezultato”, - pabrėžė “Neptūno” 
komandos vadovybė.

A. Eitutavičius į Klaipėdos 
“Neptūno” gretas sugrįžo po ke-
tverių metų pertraukos. Šis įžaidė-
jo ir atakuojančio gynėjo pozicijose 
rungtyniaujantis 30-metis krepši-
ninkas “Neptūno” ekipos marški-
nėlius vilkėjo 2008-2009 metų se-
zoną.

Jis per savo karjerą dar rung-
tyniavo Tijolos “Promobys” (Ispa-
nija), Cholet “Basket” (Prancūzija), 
Salonikų “Iraklis” (Graikija), Pros-
tejovo “Prostejov” (Čekija), Južno 
“Chimik” (Ukraina), Nantero 
“JSF” (Prancūzija) ir Vloclaveko 
“Anwil” (Lenkija) ekipose.

A. Eitutavičiaus atstovaujama 
Vloclaveko “Anwil” komanda pra-
ėjusį sezoną kovėsi Lenkijos pir-
menybių mažajame finale, tačiau 
bronzos medalių neiškovojo - liko 
ketvirti. 

A. Eitutavičius nuo 2001 iki 
2007 metų rungtyniavo ir studijavo 
JAV. Iš ten sugrįžo įgijęs verslo 
administravimo specialybę.

2010 metais 188 cm ūgio gynė-
jas buvo pakviestas į Lietuvos vy-
rų krepšinio rinktinės treniruočių 
stovyklą.

“Mūsų tikslas, kad “Neptūno” 
komandos garbę gintų kuo daugiau 
klaipėdiečių. Klaipėda yra išug-
džiusi daug puikių krepšininkų, te-
reikia juos suburti”, - teigė “Nep-
tūno” klubo direktorius Osvaldas 
Kurauskas.

“Neptūnas” prieš kelias dienas 
sukirto rankomis su Mariumi Run-
kausku, taip pat turi galiojančias 
sutartis su Vytautu Šarakausku ir 
Mindaugu Girdžiūnu. 

Komandą ateinantį sezoną ir 
toliau treniruos Kazys Maksvytis 
ir Tomas Rinkevičius. Neptūniečiai 
treniruočių procesą planuoja pra-
dėti nuo rugpjūčio 19 dienos. 

UŽTIKRINTAI.  s Atlantiečiai šį sezoną iškovojo jau keturiolik-
tąją pergalę.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Klaipėdos “Atlanto” futbolininkai ir toliau įrodinėja, kad jie šiemet 
yra rimtai nusitaikę į prizininkų gretas - atlantiečiai Lietuvos futbolo 
A lygos čempionate svečiuose net 5:0 (3:0) sutriuškino Tauragės 
“Tauro” futbolininkus.

paulius MATULEVIČIUS 
paulius@ve.lt   

Tris įvarčius įmušė Evaldas Ra-
zulis (12 min., 26 iš 11 m, 51 iš 11 
m), po vieną Marius Papšys (9 
min.) ir Donatas Nakrošius (83 

min.).
Jau 14 įvarčių įmušęs E. Razu-

lis tapo rezultatyviausiu čempiona-
to žaidėju.

Čempionate pirmaujantis “Žal-
giris” po 19 rungtynių turi 50 taš-
kų. “Atlantas” atsilieka šešiais taš-

kais. “Tauras” turi 4 taškus ir uži-
ma paskutinę - devintąją vietą.

Prieš šias rungtynes “Atlanto” 
klubas pasirašė sutartis iki 2014 
metų pabaigos su dviem naujokais 
– patyrusiu 30-mečiu vartininku 
Mindaugu Malinausku ir 21-erių 
saugu Ernestu Veliuliu.

Rugpjūčio 11-ąją 31-ąjį gimta-
dienį švęsiantis M. Malinauskas 
nuo žiemos iki vasaros pertraukos 
rungtyniavo Pakruojo „Kruojos“ 
ekipoje. 

“Atlanto” futbolo klubas varti-
ninko pradėjo ieškoti po to, kai į 
Rusijos aukščiausiojoje lygoje žai-
džiančią Nižnij Novgorodo „Volgos“ 
komandą išvyko antrasis vartinin-
kas Michailas Komarovas.

Kitas naujokas - rugpjūčio 22 
d. 21-osios gimimo dienos sulauk-
siantis E. Veliulis futbolą žaisti pra-
dėjo gimtajame Panevėžyje. Pirma-
sis treneris – Tadas Butrimas. Ats-
tovavo „Ekrano“ dublerių ekipai. 
17-metį futbolininką pakvietė į 
„Kruoją“. 2013-ųjų sausį E. Veliu-
lis atvyko į Rygos „Daugavos“ klu-
bą. Jau pirmosiose rungtynėse sau-
gas patyrė sunkią čiurnos trau-
mą.

Klaipėdos meistrai - planetos laureatai     

ČEMPIONAI.  s Sigitas Bulo-
vas ir Aida Vilimienė.

TURINE (Italija) pasaulio meis-
trų žaidynėse per tuziną medalių 
iškovojo Klaipėdos irkluotojai. 
Daugiausiai iš jų - net penkis pelnė 
Aida Vilimienė. Ji neturėjo lygių 
tarp moterų, kurioms per 50 metų, 
vienvietės baidarės 1000 metrų var-
žybose, taip pat rungtyniaudama 
mišrių keturviečių baidarių 200 ir 
1000 m rungtyse kartu su klaipė-
diečiu Sigitu Bulovu, panevėžiete 
Aleksandra Čechova ir baltarusiu 
Sergejumi Jašinu. Ant A. Vilimienės 
kaklo sužibo ir sidabro bei bronzos 
medaliai. Trečia ji liko 200 m vien-
vietės baidarės rungtyje, o antra 
kartu su S. Bulovu mišrių dviviečių 
baidarių 1000 m varžybose. Dar 
vieną sidabrinį apdovanojimą Sigi-
tas pelnė rungtyniaudamas poroje 
su kauniečiu Vidu Kupčinsku 1000 
metrų dviviečių baidarių rungtyje. 

Klaipėdos keturvietės kanojos įgula: Virginijus Rimša, Aleksandras Nazarovas, 
Kęstutis Bortelis ir Romas Daugnora buvo nepralenkiami 200 ir 1000 m varžy-
bose. Be to, A. Šarafutdinovas ir R. Daugnora per 50 metų amžiaus grupės 200 
m dviviečių kanojų rungtyje liko antri, o V. Rimša ir A. Nazarovas tokiais pat 
apdovanojimais džiaugėsi tarp penkeriais metais jaunesnių dalyvių.

Nuo medalių skyrė 0,52 sekundės
LIETUVOS irkluotojai broliai Andrius ir Vytautas Lapatiukai Trakuose 

pasaulio jaunių (iki 18 metų) irklavimo čempionato porinių dviviečių valčių 
varžybose užėmė ketvirtąją vietą. Nugalėjo vokiečiai Filipas Zyringas (Philipp 
Syring) ir Timas Olė Naskė (Tim Ole Naske). Jie 2000 m distanciją A fi nale 
įveikė per 6 min. 27,20 sek. Sidabras atiteko Rumunijos, bronza - Lenkijos 
atstovams. Brolius Lapatiukus nuo medalio skyrė 0,52 sek. Šioje rungtyje 
dalyvavo 26 įgulos.

Lina Grinčikaitė nepateko į pusfinalį
EPA-ELTA nuotr.

KLAIPĖDIETĖ Lina Grinčikaitė (nuotraukoje viduryje) nepateko į Rusijos 
sostinėje Maskvoje vykstančio 14-ojo pasaulio lengvosios atletikos čempio-
nato moterų 100 m bėgimo rungties pusfi nalį. 26-erių sprinterė antrajame at-
rankos bėgime fi nišavo penkta. Lina distanciją įveikė per 11,48 sek. (asmeninis 
rekordas - 11,19 sek.). L. Grinčikaitė tarp visų 45 dalyvių liko 28-a. Iš viso buvo 
surengti šeši atrankos bėgimai. Iš jų į pusfi nalį pateko 1-3 vietas užėmusios 
bėgikės ir dar šešios sportininkės pagal rezultatus. 



tojai retai seka taisyklių pakeitimus. 
Apklausa rodo, kad tik kas penktas 
vairuotojas reguliariai peržiūri taisy-
kles, bent kas antras pasidomi pa-
keitimais, apie kuriuos rašo žinias-
klaida. Daugelis vairuotojų vis dar 
mano, kad pakanka išlaikyti KET eg-
zaminą ir paskui nereikia vargintis 
bei domėtis taisyklių pokyčiais”, - 
teigia V. Daukšas.

Dėl nuolatinių pasikeitimų ir pa-

Savaitinis dienraščio “Vakarų ekspresas” priedas. Sudarytojas Tomas Gukauskas, tomas@ve.lt. Daugiau naujienų apie automobilius - www.ve.lt/naujienos/ekonomika/automobiliai

“Liberalumas”Žalia žalia
Kompanija BASF paskelbė ma-
dingiausių automobilio kėbulo 
spalvų ateityje sąrašą. Teigiama, 
kad didelį populiarumą įgaus 
žalia spalva, siejama su ekologiš-
komis technologijomis.
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Skaičius
Tiek automobilių vieną praėju-
sios savaitės popietę sugadinta 
pagrindiniame Sankt Peter-
burgo (Rusija) aplinkkelyje ant 
asfalto nežinia iš kur atsiradus 
daugybei medvaržčių.

25 Britų liberalų demokratų 
partija pasiūlė šalyje nuo 
2040 metų uždrausti lengvų-
jų automobilių su benzini-
niais ir dyzeliniais varikliai 
naudojimą. 

Anot ministerijos 
atstovų, baudos balų 
sistemos įteisinimo 

tikslas - įspėti vairuotojus, kad už 
pakartotinius eismo saugumo pa-
žeidimus, be piniginių baudų, su-
rinkus nustatytą balų skaičių, bus 
pritaikyta papildoma griežtesnė 
sankcija - atimta teisė vairuoti 
transporto priemones.

“Baudos taškų sistema būtų 
efektyvi. Finansinės baudos vai-
ruotojus atgraso ne visada, o teisės 
vairuoti transporto priemonę pra-
radimas yra stipri poveikio prie-
monė. Tokia sistema sėkmingai 
veikia dvidešimt vienoje Europos 
šalyje, ją naudoja ir pagal eismo 
saugumą lyderiaujančios valsty-
bės”, - sakė susisiekimo vicemi-
nistras Vladislavas Kondratovi-
čius.

Projekte numatyta, kad teisė 
vairuoti būtų atimama per viene-
rius metus 10 balų surinkusiam bet 
kuriam vairuotojui arba 5 balus su-
rinkusiam pradedančiajam vairuo-
tojui, turinčiam iki dvejų metų vai-
ravimo stažą. Priklausomai nuo 
pavojingumo, už KET pažeidimą 
būtų skiriama nuo vieno iki keturių 
balų.

Grąžinti baudos balų sistemą 
siūlanti policija teigia, kad tokia 
sistema padėtų efektyviau kovoti 
su sistemingai KET pažeidžian-
čiais vairuotojais, o tai esą leistų 
sumažinti eismo įvykių skaičių. 
Sistema turėtų būti ypač griežta 
pavojingo greičio mėgėjams, nes 
nesaugus greitis yra viena dažniau-
sių skaudžių avarijų priežasčių.

Dėl baudos balų sistemos su-
grąžinimo Seimas turėtų apsi-
spręsti rudenį. Naująją tvarką no-
rima įvesti nuo 2015 metų sausio 
1 dienos. 

“naudos neduos”
Tačiau, dar nespėjusi įsigalioti, 

ši sistema jau dabar susilaukė daug 
ginčų ir skirtingų nuomonių. Pa-

Ar lietuviai žino Kelių eismo taisykles?

Baudos balai: 
žingsnis į praeitį 

ar efektyvus apynasris?

vyzdžiui, buvęs susisiekimo mi-
nistras Eligijus Masiulis gana 
skeptiškai vertina siūlomą “seną 
naujovę”. Savo požiūrį jis grindžia 
keliais motyvais.

“Panaikinant šią sistemą 2007 
metais, policijos argumentai buvo 
tai, jog ši sistema yra jau atgyve-
na ir kad jos panaikinimas gali 
ženkliai sumažinti korupcijos ap-
raiškas policijoje. 

Antras dalykas - kai buvo pa-
naikinta baudos balų sistema, ke-
lių incidentų skaičius netgi suma-
žėjo. Ši priemonė kovojant su va-
dinamaisiais kelių ereliais, ypač 
tais, kurie jau keletą kartų yra pa-

sižymėję Kelių policijos suvestinė-
se, didelės naudos neduos”, - teigia 
Seimo narys.

Pasak jo, piktybiniai eismo tai-
syklių pažeidėjai “gali važinėti ir 
be vairuotojo pažymėjimo, jie gali 

išsisukti nuo tų nuobaudų siūlyda-
mi kyšius, o didžioji dalis žmonių, 
kurie vairuoja drausmingai ir lai-
kosi Kelių eismo taisyklių, bus pri-
versti stresuoti.”

Taipogi, E. Masiulio manymu, 
yra dar vienas psichologinis mo-
mentas.

“Vairuotojas, žinodamas kad 
jam liko dar daug iki dešimties ba-
lų ribos ir nebedaug laiko iki metų 
pabaigos,  tam tikra prasme atsi-
palaiduoja, nes žino, kad tie taškai 
jau greit anuliuosis”, - tikina jis. 

smulkmenų nežino
Nepaisydami kritikos balsų 

valdantieji palaiko naująją tvarką. 
Susisiekimo ministro patarėjas ry-
šiams su visuomene Ričardas 
Slapšys teigia, kad ji visiškai ne-
pakeis esamosios nuobaudų siste-
mos.

“Baudą mokėti vis tiek reikės, 
bet siekiama, jog dar būtų papil-
domai ir baudos balai. Balų siste-
ma bus siekiama sudrausminti 
tuos vairuotojus, kurie nebijo pi-
niginių baudų - jie atkreips dėme-
sį į tai, kad gali netekti ir teisės 
vairuoti.” 

Tačiau ar yra numatytas skir-
tumas balais tarp piktybinių ir at-
sitiktinių pažeidimų? 

“Taip detaliai klausimai dar ne-
nagrinėti, kol kas šiai sistemai rei-
kia daugiau principinio pritarimo”, 
- sakė patarėjas.
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Pačių eismo dalyvių požiūris yra 
taip pat skirtingas. Vienoje iš uosta-
miesčio degalinių sutiktas vairuotojas 
Saulius teigė, jog daugelyje Europos 
šalių ši sistema galioja ir yra gana 
veiksminga. 

“Ten žmonės 
niekur neskuba, 
nepamatysi kaž-
kur lekiančių  ar 
neatsakingai vai-
ruojančių, parei-
gūnai yra gerbia-

mi, o kaip yra pas mus - policininkas 
skiria baudą, vairuotojas iškart jam 
kimba į atlapus, todėl manau, kad ši 
sistema būtų veiksminga ir pas mus, 
tuo labiau kai ji buvo naudojama ir 
seniau”, - sakė jis. 

Kalbintos vai-
ruotojos moterys į 
šiuos pasikeitimus 
reagavo labai ra-
miai. “Aš esu pavyz-
dinga ir atsakinga 
vairuotoja,  todėl 

man visiškai jo-
kio skirtumo, ko-
kia sistema bus 
pritaikyta”, - sakė 
Eglė.  

Kokia jaunų-
jų vairuotojų, t. 
y. neturinčių 2 

metų vairavimo stažo, nuomonė? Vai-
ruotojas Lukas teigė, jog visai mielai 
liktų prie piniginių baudų sistemos, 
nes ji tiesiog atrodo paprastesnė ir 
labiau sąžininga.

apklausa

Kelių eismo taisyklių (KET) 
egzaminą išlaikę vairuotojai jas 
tuoj pat pamiršta. Net 70 proc. 
vairuotojų teigia, kad kartais 
tenka kelyje patirti situacijų, kai 
jie nežino, kokia Kelių eismo 
taisykle reikia vadovautis. 

60 proc. vairuotojų abejoja, ar da-
bar jiems pavyktų išlaikyti teorinį 
KET egzaminą, rodo liepą atlikta 
portalo Autoplius.lt apklausa.

Viktoras Daukšas, portalo plė-
tros vadovas, sako, kad reguliariai 
tobulinamas KET egzaminas vis tiek 
neskatina vairuotojų domėtis įvai-
riais taisyklių pakeitimais.

“Išlaikę KET egzaminą vairuo-

pildymų KET egzaminą dabar išlai-
kyti kur kas sunkiau nei ankstesniais 
metais - taip mano 56 proc. apklau-
sos dalyvių. Vien tik praėjusiais me-
tais Kelių eismo taisyklių pakeitimai 
įvesti tris kartus.

Valstybės įmonės “Regitra” duo-
menimis, pernai pradedančiojo vai-
ruotojo pažymėjimai buvo išduoti 
38,9 tūkst., 2011 m. - 43,3 tūkst. lie-
tuvių. Teorinį KET egzaminą iš pir-
mo karto išlaikė apie 70 proc. lietu-
vių.

Keturi iš penkių apklausos daly-
vių teigia, kad KET egzaminą išlaikė 
prieš trejus metus ar dar anksčiau. 
Pasak V. Daukšo, prieš kelerius me-
tus ar dar anksčiau pakakdavo Kelių 
eismo taisykles išmokti kone atmin-

tinai.
“Tuo naudodavosi vairuotojai. 

Dabar tik atmintinai išmokti - nebe-
pakanka. Norint atsakyti į daugelį 
klausimų, reikia logiškai mąstyti, tin-
kamai pritaikyti Kelių eismo taisy-
klių žinias. Klausimai ir atsakymai 
formuluojami taip, kad būsimasis 
vairuotojas atsakymą pateiktų pats”, 
- teigia V. Daukšas.

Septyni iš dešimties apklausos 
dalyvių paminėjo, kad kartais tenka 
kelyje patirti situacijų, kai jie nežino, 
kokia Kelių eismo taisykle reikia va-
dovautis. Tik kas ketvirtas patvirti-
no, kad puikiai žino taisykles.

“Išlaikę KET egzaminą žmonės, 
ypač rečiau vairuojantys, pamažu pa-
miršta Kelių eismo taisykles. Dėl 

šios priežasties keliuose netrūksta 
avaringų situacijų, o neretai tai su-
kelia ir avarijas. Į taisykles nereikė-
tų numoti ranka, nes tik jų laikyda-
miesi galime ugdyti vairavimo kul-
tūrą šalyje”, - atkreipia dėmesį V. 
Daukšas.

Nemaža dalis vairuotojų KET ži-
nias pasitikrina spręsdami KET tes-
tus. Pastebima, kad dažniausiai vai-
ruotojai klysta, atsakydami į klausi-
mą “Kokia vilktimi draudžiama vilk-
ti motorinę transporto priemonę su 
sugedusiais pagrindiniais stab-
džiais?” Į šį klausimą, kurio teisingas 
atsakymas - lanksčia vilktimi, porta-
le klaidingai atsakė beveik trečdalis 
(32 proc.) KET testo dalyvių.

“Autosalono” informacija
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kenčia autobusai

“Nuo nešvarios kelio dangos iš 
po priekyje važiuojančios transpor-
to priemonės ratų skriejantys 
akmenukai neretai sudaužo prieki-
nius žibintus, langus, kurių vienas 
kainuoja daugiau nei 3 000 litų. 
Mums tai didelė žala”, - teigia 
“Kautros” Vilniaus filialo vadovas 
Karolis Kairaitis.

TOKS generalinio direktoriaus 
Arūno Indrašiaus teigimu, prie-
kinius stiklus bendrovė priversta 
keisti visiems autobusams bent 
kartą per metus. 

“Būna, kad pakeitus stiklą ir 
autobusui išvažiavus į liniją pirmą 
dieną jis vėl suskaldomas. Techni-

Į Lietuvos kelius pastaraisiais 
metais investuota tikrai 
nemažai, tad tokie vežėjų 
verkšlenimai panašūs į sveti-
mu balsu kelininkų išsakomą 
spaudimą šalies valdžiai.
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Jie tikina, kad už Lietuvos ke-
lius jau geresni ne tik Estijos, bet 
ir Baltarusijos keliai. 

Tačiau ar tokie skundai nėra 
viešųjų ryšių akcija, kuria pasirū-
pino vis daugiau užsakymų norin-
tys gauti kelininkai? Į Lietuvos ke-
lius pastaraisiais metais investuo-
ta tikrai nemažai, tad tokie vežėjų 
verkšlenimai panašūs į svetimu 
balsu išsakomą spaudimą šalies 
valdžiai.

“Blogiau nei 
Baltarusijoje”

“Lietuvos keliai Tarybų Sąjun-
goje garsėjo kaip patys geriausi. 
Tačiau per pastaruosius metus 
žengėme žingsnį atgal - šiandien 
už Lietuvos kelius prastesnės bū-
klės yra tik Ukrainos keliai, mus 
pralenkė net Baltarusija”, -  praė-
jusią savaitę su gramatinėmis klai-
domis išplatintame pranešime 

Dauguma vairuotojų, svarstydami, kokį automobilį įsigyti, daž-
niausiai net nemąsto apie naują. Tokį pasirinkimą argumentuoja 
tuo, kad nauji automobiliai yra brangūs, greitai praranda vertę, o 
už tą pačią kainą galima nusipirkti senesnį, bet geresnį. 

nejaugi tikrai viskas taip blogai?

Tomo GUKAUSKO nuotr.

Kelių būklė:

Į iškilusias betono plokštes sprogstančios padangos, iš po ratų 
skriejančių akmenų daužomi langai ir nuo duobių lūžtančios 
važiuoklės - tokią Lietuvos keliais važiuojančių vairuotojų kas-

dienybę piešia vežėjai. 

spaudai teigia tolimojo keleivinio 
transporto kompanijos TOKS vai-
ruotojas Algimantas Rutavičius.

Jam antrina ir keleivių vežimo 
kompanijos “Kautra” vairuotojas 
Darius Rainys. Jo teigimu, per 
pastaruosius metus Baltarusijos 
kelių tinklas sparčiai atnaujinamas 
- nors keliai ir siauri, juose nėra 
duobių, nesimėto akmenukai, as-
falto danga švari. Esą Lietuvos ke-
liai už daugelį baltarusiškų geresni 
tik tuo, kad juose yra kelių stulpe-
liai, užtvarai.

Prastais keliais garsėjusi Len-
kija, pravirkusių vairuotojų nuomo-
ne, prieš pernai vykusį Europos 
futbolo čempionatą taip pat susi-
tvarkė - dabar galima drąsiai va-
žiuoti ir mokamais, ir daugeliu ne-
mokamų kelių. Su geriausiais Eu-
ropoje - Vokietijos, Prancūzijos ir 
Anglijos - keliais Lietuvos keliai 
negali net lygintis.

nių apžiūrų reikalavimai yra euro-
piniai, tad kas pusė metų reikalau-
jama, kad transporto priemonė bū-
tų tokia, kaip nuo gamyklos kon-
vejerio, tik keliai ir jų priežiūra 
neeuropinė”, - pastebi jis.

Be to, daugelis autobusų važi-
nėja pabaltavusiais šoninių stiklų 
paketais, nes dėl pastovaus kraty-
mosi per duobes ir nelygumus jie 
išsihermetizuoja.

Moko asfaltuoti
Lietuviai vairuotojai pastebi ir 

kelių lopymo tradicijų skirtumą 
Lietuvoje ir Vakarų Europos šaly-
se. “Ilgametę patirtį turinčio” vai-
ruotojo Algimanto, kurio pavardė 
pranešime kažkodėl nenurodoma, 
teigimu, jei šalia būtų dvi duobės, 

lietuviai į kiekvieną jų pribertų as-
falto ir po kiek laiko vėl žiūrėtų, 
kaip tose pačiose vietose atsiveria 
naujos duobės. Tuo tarpu vokiečiai 
imtų ir vienu lopu užasfaltuotų abi 
duobes - tai duotų didesnę naudą.

“Nors Latvijoje keliai taip pat 
nėra pačios geriausios būklės, 
tarptautinis greitkelis “Via Baltica” 
yra puikiai prižiūrimas. Tuo tarpu 
Lietuvos kelių infrastruktūros fla-
gmanu turinti būti “Via Baltica” 
atrodo pamiršta. Pavyzdžiui, atkar-
pa Suvalkijoje yra pati pavojingiau-
sia Lietuvoje - joje per metus 
įvyksta bent keletas kraupių ava-
rijų, kuriose žūsta daug žmonių. 
Dažniausia priežastis - vilkikų vir-
tinės. Čia kelias turėtų būti plati-
namas - tai neišvengiama”, - svars-
to K. Kairaitis.

Įdomu tai, kad išplatintame pra-
nešime spaudai bendrovių vairuo-
tojai kaip sudėtingiausio eismo 
ruožus šalies keliuose nurodo neva 
provėžuotą kelio Vilnius-Kaunas 
- Klaipėda ruožą ties uostamies-
čiu.

Tai kelia įtarimą, jog arba tie 
minimi vairuotojai pastaruoju me-

tu apskritai nėra važiavę visiškai 
atnaujinta automagistrale ties 
Klaipėda, arba čia neužsuka pra-
nešimą rengę viešųjų ryšių “spe-
cialistai”. Galų gale, jie net nežino, 
kad kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 
apskritai nėra. Tai - automagistra-
lė.

Finansavimas - 
mažiausias?

Pranešimo spaudai pabaigoje 
jo autoriai lyg tarp kitko pateikia 
statistiką, kiek skiriama pinigų ke-
lių priežiūrai Lietuvoje ir kiek - 
užsienyje. Panašu, jog tai galutinai 
įrodo jo autorystę - kyšančias iš 
godumo turbūt nemirsiančių keli-
ninkų ausis.  

Šiaip ar taip, teigiama, kad, Pa-
saulio banko duomenimis, Lietu-
voje valstybinės reikšmės kelių 
finansavimas iš ES šalių buvo vie-
nas mažiausių. Esą Lietuvoje 1 ki-
lometrui valstybinės reikšmės ke-
lių buvo skiriama 13,8 tūkst. eurų, 
tuo tarpu Austrijoje - 721 tūkst., 
Prancūzijoje - 255 tūkst., Didžio-
joje Britanijoje - 214 tūkst., Slo-
vėnijoje - 116,8 tūkst., Vokietijoje 
- 111,3 tūkst., Italijoje - 96,3 tūkst., 
Norvegijoje - 82,6 tūkst. eurų.

Kur kas labiau transporto inf-
rastruktūra rūpinasi ir kaimynai: 
iš 2007-2013 m. ES paramos Len-
kija transporto infrastruktūrai 
skyrė 38 proc., Estija - 30 proc., 
Latvija - 36 proc., o Lietuva tik - 
22,58 proc.

“Mokslininkų apskaičiuota, 
kad jei finansavimas ir toliau išliks 
toks pat, kelių dangos bus atstato-
mos tik kas 30 metų arba per dvi-
gubai ilgesnį laiką nei reikėtų. Per 
tiek laiko dėl transporto ir oro po-
veikio dangoje atsiranda įtrūkimų, 
kuriuos būtina sutvarkyti. To ne-
padarius, per keletą vėlesnių me-
tų danga aižėja labai greitai, o jai 
pasenus dar 12-15 metų, jau būti-
nas kapitalinis remontas. Tai kai-
nuoja gerokai brangiau”, - lengva 
reketo forma užsimenama prane-
šime. 

“Autosalono” informacija

Net ir pigiausi nauji automobiliai mažai ką domina 

Portalas Autogidas.lt sudarė 
pigiausių naujų automobilių de-
šimtuką, tačiau vairuotojų nuo-
monė, įvertinus į dešimtuką pa-
kliuvusius automobilius, nesikei-
čia - dauguma geriau pirktų ne 
naują, o senesnį, bet kokybiškes-
nį ir jiems priimtinesnį pagal 
markę ar modelį automobilį.

Apklausos rezultatai rodo, 
kad vairuotojai, rinkdamiesi au-
tomobilį, nepuola pirkti ar tik 
svajoti apie naują ar apynaujį au-
tomobilį - daugiau nei pusė (57 
proc.) teigia, kad kasdieniam nau-
dojimui tinka bet kurių metų au-

tomobilis, nes automobilio amžius 
ne visuomet yra tinkamas rodiklis, 
priklauso, kaip jis buvo prižiūrė-
tas. 

Dar kiek daugiau nei penktada-
lis (22 proc.) įsitikinę, kad reikėtų 
pirkti automobilį, kuris ne senesnis 
nei dešimties metų. Likusieji no-
rėtų ne senesnių nei penkerių me-
tų automobilio (iš jų vos 7 proc. 
nurodo, kad pirktų tik naują trans-
porto priemonę).

Autogidas.lt sudarytame naujų 
automobilių dešimtuke pigiausias 
naujas automobilis kainuoja vidu-
tiniškai 25 000 Lt (“Suzuki Alto”), 

o brangiausias - vidutiniškai 32 000 
Lt (“Seat Mii”). Į dešimtuką taip 
pat papuola “Suzuki Splash”, “Ško-
da Citygo”, “Kia Picanto”, “Nissan 
Pixo”, “Perodua Myvi”, “Citroen 

C1”, “Hyundai i10” ir “Renault 
Twizy”.

Tačiau šie modeliai nedomina 
daugiau kaip pusės vairuotojų - 
netgi 63 proc. Autogidas.lt apklau-

soje dalyvavusiųjų teigia, kad ne-
pirktų nė vieno iš paminėtų auto-
mobilių. Respondentams labiau-
siai nepatinka dizainas, automo-
bilių dydis (teigiama, kad važiuo-
jant netilptų net pagrindiniai daik-
tai), dauguma apie kai kuriuos 
modelius net nėra girdėję, todėl 
geriau rinktųsi jau naudotą, bet 
žinomą automobilį, kuris, skyrus 
tą pačią kelių dešimčių tūkstančių 
sumą, išeitų visai neblogas.

Tie, kurie vis tiktai susidomė-
tų minėtais modeliais, labiausiai 
norėtų įsigyti “Seat Mii” ar “Nis-
san Pixo” (po 6 proc.), “Renault 
Twizy”, “Citroen C1”, “Kia Pican-
to” ar “Škoda Citygo” (po 5 proc.) 
automobilį. Mažiausiai paklausos 
sulaukė “Perodua Myvi”.

“Autosalono” informacija
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Palangos gatves lietingąjį šeštadienį papuošė amerikietiška 
technika – vyko jau šeštasis tarptautinis amerikietiškų auto-
mobilių ir motociklų mėgėjų sąskrydis “American Spirit”.

Palanga vėl tapo 

daugiau nuotraukų - www.ve.lt 

amerikietiška

raminta BAGUCKYTĖ

Žiūrovai, kurie neišsigando lie-
taus, galėjo išvysti labai įvairios 
amerikietiškos technikos – tiek pa-
gamintos šiemet, tiek praėjusio 
šimtmečio pradžioje.

“Tuo “American Spirit” ir ski-
riasi nuo kitų panašaus pobūdžio 
renginių – čia neribojamas nei 
amerikietiškų automobilių amžius, 
nei gamintojas”, – sakė vienas iš 
šio sąskrydžio organizatorių Alek-
sandras Palivonas.

Sąskrydyje dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenki-

jos, Baltarusijos, Rusijos bei Suo-
mijos.

“American Spirit” dalyvis iš 
Klaipėdos, pristatęs savo automo-
bilį “Nissan Spartak”, pasakojo ga-
tvėje susilaukiantis daug dėme-
sio.

“Važiuoju gatve, o žmonės spe-
cialiai sustoja viduryje perėjos ir 
neina, grožisi automobiliu, trukdo 
man važiuoti”, - kalbėjo automobi-
lio savininkas.

Dalyvis sakė transporto prie-
monei labai daug išlaidų neskirian-
tis, o automobiliai yra jo gyvenimo 
aistra - kaip, beje, ir moterys.

Amerikietiškų automobilių en-
tuziastas Sigitas, atvykęs iš Šiaulių 
automobiliu “Buick Special”, pasa-
kojo automobiliui išleidžiantis di-
džiules sumas pinigų. Jos  dažniau-
siai būna skirtos kurui: “Net su 
žmona pykstamės. Automobilis va-
žinėjant mieste suryja 28 litrus 
šimtui kilometrų kelio.”

Sigitas sakė automobilį įsigijęs 
Amerikoje. Jis pasakojo, kad maši-
na dar niekada nebuvo apgadinta iš 
pavydo, tačiau transporto priemo-
nės Sigitas niekada nepalieka be 
priežiūros.

“Savaitgaliais Šiauliuose mėgs-
tu pasivažinėti, bet automobilio 
niekada nepalieku vieno. Kai va-
žiuoju gatve,  jaučiu blogų žmonių 
pavydžius žvilgsnius”, - pasakojo 
“American Spirit” dalyvis.

Ramintos BAGUCKYTĖS nuotr.



ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO 13 D.
palangos vasaros estradoje s  (Vytauto g. 43) 20 val. Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio 

“Žuvėdra” ir Raigardo Tautkaus šampaninio Kauno choro koncertas. Daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas 
ansamblis “Žuvėdra” (vadovai Skaistė ir Romaldas Idzelevičiai) vakaro metu žiūrovus džiugins įspūdingais šokiais, 
geriausias iš visų buvusių televizijos projektų šampaninis choras šokėjų pasirodymus paįvairins dainomis.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 14 D.
nidos kultūros ir turizmo informacijos centre “Agila”  s (Taikos g. 4) 20 val. Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje”: operos ir simfoninės muzikos koncertas “Ope-
rissimo”. Puikiai žinomų kūrinių ištraukas atliks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras ir orkestras, solistai 
R. Bagdanavičiūtė, V. Balsytė, J. Butkytė, D. Kužmarskytė, R. Petrauskaitė, L. Ramelienė, T. Pavilionis, G. Platūkis, M. 
Rojus, A. Raulinavičius. Programoje arijos iš Ž. Bizė, Dž. Rosinio, Dž. Pučinio, Dž. Verdžio ir kt. operų.

palangos senojoje gimnazijoje  s (Jūratės 
g. 13) 20 val. Klaipėdos dramos teatro gastrolės: J. Kes-
selringo “Aršenikas ir seni nėriniai”, rež. Povilas Gaidys, 
vaidina E. Gaigalaitė, I. Simonaitytė, V. Leonavičiūtė, D. 
Švirėnas, E. Brazys, A. Eisimantas, V. Jakimauskas ir kt. 
Pagyvenę žmonės dažnai pajunta savo gyvenime atsivė-
rusią tuštumą, kurią kiekvienas užpildo savaip. Juodosios 
komedijos herojės - dvi simpatiškos bobulytės, geraširdės 
ir nekaltos, imasi labdaros. Ir, švelniai tariant, imasi jos 
radikaliai...

palangos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų baž- s
nyčioje (Vytauto g. 51) 20 val. sakralinės muzikos festivalis “Ave Maria”: Žolinės 
šventė, solistas Virgilijus Noreika (tenoras). Maestro su Palangos pučiamųjų instru-
mentų orkestru (dirigentas Vygantas Rekašius) atliks J. S. Bacho, R. van Beringeno, 
Ph. Sparke, Dž. Verdžio, A. Caldaro, P. Staneko kūrinius. Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį, 
20 val. koncertas vyks Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės Karalienės 
bažnyčioje (Jūros g. 7).

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 15 D.
Festivalis “Karklė Live Music  s

Beach” (17-2.30 val.): Kopų scenoje - Os-
karo Koršunovo teatro spektaklis “Vasarvidžio 
nakties sapnas”. Pagrindinę festivalio erdvę 
muzikai atvers “Biplan” ir grupė “Brodka” 
(Lenkija). “Beach Stage” iki pat gilios nakties 
šokdins pulkas didžėjų. Festivalio atidarymas 
bus karštas - specialus ugnies ir perkusijos šou 
ant jūros kranto gerokai kilstelės atmosferos 
temperatūrą.

Klaipėdos kultūros centre Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 19 
val. Sankt Peterburgo artistų komedija “Itališka meilė” pagal A. Nikolai pjesę “Tai 
buvo ne penkta, o devinta...” (N-16), rež. Semionas Strugačiovas ir Igoris Vladi-
mirovas, vaidina Jelena Vorobej, Andrejus Fedorcovas ir Semionas Strugačiovas. 
Bruno dėl žavingos, bet nerūpestingos Evos papuola į įvairias komiškas situacijas. 
Tai jis patenka į ligoninę, tai į psichiatrinę gydyklą, tai į kalėjimą. Veržlus spektaklio 
veiksmas, aštrūs dialogai, dekoracijų ir kostiumų kaita, daug muzikos ir dainų - visa 
tai atitinka tikros itališkos komedijos dvasią.

palangos senojoje gimnazijoje s  20 val. Klaipėdos dramos teatro gastrolės: M. Gavrano “Viskas 
apie moteris”, rež. Dalia Tamulevičiūtė, vaidina N. Savičenko, R. Šaltenytė, V. Leonavičiūtė. Trys aktorės spektaklyje 
vaidina penkiolika skirtingo amžiaus moterų įvairiausiais jų gyvenimo tarpsniais nuo vaikų darželio iki senelių 
prieglaudos...

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 16 D.
Festivalis “Karklė Live Music Beach” s  (10-3 val.): pagrindinėje scenoje - SEL ir grupės “Leningrad” 

energetinė iškrova. Jos sulaukti padės “Double Faced Eels” iš Latvijos, “Liūdni Slibinai” ir “G&G Sindikatas”. Kopų 
scenoje pasirodys Rasabasa, Jurga feat. Leon Somov, “Empti” ir King Charles (Didžioji Britanija). “Jäger Club” miegus 
išvaikys su Few Nolder, “The Sneekers”, “Radistais” ir kt. “Underground Stage” ketvirtadienį oš Dee & Kamy, “Depper 

Upper” ir “Golden Parazyth”. “Beach Stage” scenos svečių sąraše - Steppa Style (Rusija), Solo Banton, Eli Crust (Bal-
tarusija), “Panik Disco” (Švedija), “Milangeles” (Italija) ir “Crystal Sound System” (Latvija).

Kretingalės bažnyčioje s  (Klaipėdos g. 9) 18 val. Kretingalės klasikinės muzikos festivalis “Jaunieji talentai”. 
Atlieka latvių violončelininkų trio “Melo-M”: Karlis Auzanis, Mikelis Dobičinas ir Janis Paulas. Talentingi, žavūs, rimti 
ir šmaikštūs vaikinai pažadėjo klausytojus nustebinti įvairiausių muzikos stilių kūriniais.

palangos senojoje gimnazijoje s  20 val. Klaipėdos dramos teatro gastrolės: E. E. Šmito “Paleistuvis”, 
rež. Povilas Gaidys, vaidina V. Anužis, N. Savičenko, E. Jackaitė, R. Arbačiauskaitė, T. Gailiutė, E. Brazys. Pagrindinis 
veikėjas - filosofas, rašytojas, laisvamanis Deni Didro. Pasitelkęs vieną įdomiausių švietimo epochos įžymybių, Šmitas 
išaukština aštrų protą, minties laisvę, sugebėjimą išsivaduoti iš dogmatiško požiūrio į pasaulį.

Dienraščio “Vakarų ekspresas”  laisvalaikio priedas.  Sudarytoja Irma STASIULIENĖ, el. p. irma@ve.lt.  Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/
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KLAIPĖDOJE
TEATRAS

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

Festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje”

14 d. 20 val. Nidos kultūros ir turizmo informaci-
jos centre “Agila” (Taikos g. 4) operos ir simfoninės 
muzikos koncertas “Operissimo”, dirigentas D. 
Pavilionis (25 Lt).
16 d. 19 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje 
(Liepų g. 12) Operos naktis: G. Verdi opera “Tra-
viata”, dirigentas M. Barkauskas, rež. E. Domarkas 
(25 Lt). Po spektaklio - gluosnio sodinimo akcija 
KU Botanikos sode (Kretingos g. 92, Klaipėda).
17 d. 19 val. P. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 
akustinės gitaros virtuozo Christos Tzifakis (Graiki-
ja) koncertas “Viduržemio stygų istorijos” (22 Lt).
18 d. 18 val. Kretingos muziejaus Žiemos sode 
(Vilniaus g. 20) akustinės gitaros virtuozo Chris-
tos Tzifakis (Graikija) koncertas “Viduržemio stygų 
istorijos” (15 Lt).
21 d. 18 val. Girulių bibliotekoje - bendruome-
nės namuose (Šlaito g. 10A) pučiamųjų kvinteto 
“Debesuota su pragiedruliais” koncertas “Popietė 
ant žolės” (nemokamai).
21 d. 19 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčio-
je (Savanorių g. 4) sakralinės muzikos koncertas 
“Vilties balzamas”, dirigentas V. Konstantinovas 
(nemokamai, bus renkamos aukos Šv. Pranciš-
kaus onkologijos centrui).
22 d. 19 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų 
bažnyčioje (L. Rėzos g. 56) sakralinės muzikos 
koncertas “Vilties balzamas”, dirigentas V. Kons-
tantinovas (nemokamai).
25 d. 19 val. Klaipėdos muzikiniame teatre (Da-
nės g. 19) teatralizuotas koncertas “Sapnai apie 
Brodvėjų”, viešnia - Margarita Aleksandrovič (Bal-
tarusija), dirigentas Tomas Ambrozaitis (27 Lt).

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

Kiti renginiai

21 d. 19 val. komedija “Apie ką kalba vyrai” (“Bi-
lietai Lt”).

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

15 d. 19 val. Sankt Peterburgo (Rusija) teatro 
žvaigždės Jelena Vorobej, Andrejus Fedorcovas ir 
Semionas Strugačiovas komedijoje “Itališka mei-
lė”, rež. I. Vladimirovas ir S. Strugačiovas (59-119 
Lt, “Bilietai.LT”).
20 d. 18 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos 
teatro premjera! Moljero komedija “Tartiufas”, rež. 
D. Kazlauskas (33-43 Lt, “Bilietai.LT”).
22 d. 18 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos 
teatro komedija Ž. Puare “Beprotiškas savaitgalis”, 
rež. A. Kėleris (28-33 Lt, “Bilietai.LT”).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

17 d. 12 val. šeimų savaitgalis “Piešimas paro-
doje”.
24 d. 12 val. šeimų savaitgalis “Tapyba akvarele. 
Mano vasara”.
Norintieji dalyvauti kviečiami iš anksto registruo-
tis tel. (8 46)313691 arba el. p. virginija@kkkc.lt.

Meno kiemas, Daržų g. 10

Saros Wallgren (Švedija), Thedos Schillmoller 
(Vokietija) bei Rodion Petrov (Lietuva) paroda 
“3 + 3. Jaunas trijų šalių menas” (iki 08 30).

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, inf. tel. (8 46) 210283

20 d. 14 val. Pabaltijo ukrainiečių asociacijos 
fotodarbų parodos “Mano Ukraina” atidarymas. 
“Literatūrinis tiltas Ukraina - Lietuva”. Knygų pri-
statymai: A. Karpiak (Ukraina) “Faktai ir įvykiai” 
ir R. Bijeikytės-Gatautės “Kalbinu Žemę, Motiną, 
Tėvynę”. Nemokamai.

Tarptautinio akvarelės plenero dailininkų 
dailės darbų paroda “Klaipėdos skulptūrų par-
ko pasakojimai” (iki 08 29).
17, 24 d. 12 val. projektas “Šeštadieninė/se-
kmadieninė azerbaidžaniečių mokykla”. Vasaros 
edukaciniai užsiėmimai. 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių filialas, Šlaito g. 10A

Kultūrinė programa “Pėdink į Girulius”

14 d. 18 val. vokalinio projekto “RedVita” kon-
certas. Romansus, arijas iš žymiausių operų ir 
operečių atlieka Vitalijus Muravjovas (tenoras) ir 
kt. Akompanuoja Aurelija Kržanavičienė.
21 d. 18 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro pučiamųjų kvinteto “Debesuota su pragie-
druliais” koncertas “Popietė ant žolės”. Atlieka Vil-
ma Lenkšaitė (fleita), Laura Kasinskaitė (obojus), 
Paulius Ščeponavičius (klarnetas), Mindaugas 
Paškauskas (valtorna), Kęstas Taujanskas (fago-
tas), vedėja Edita Lubickaitė.
29 d. 18 val. vasaros koncertų ciklo uždarymas. 
Variacijos jūros tema. Dalyvauja: Tamara Proko-
povič (klavišiniai), Natalija Blauberg (klavišiniai), 
Vytautas Pelenis (birbynė).
Zenono Varnausko tapybos ir grafikos darbų 
paroda “Motina ir vaikas” (iki 09 01).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Aido Jurkšto piešinių paroda “Suomijos švytu-
riai XVI-XXI a.”, skirta Jūros šventei (iki 09 01).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Elenos Žaromskienės piešinių ant keramikos 
paroda “Iš širdies į širdį” (iki 09 06).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Gražinos Eimanavičiūtės grafikos darbų paroda 
“Minčių raštai” (iki 09 15).

Karlskronos filialas, Laukininkų g. 50

Kompiuterinės grafikos paroda “Kalendorius 
2013”, vadovė Priekulės I. Simonaitytės gimnazi-
jos informacinių technologijų mokytoja D. Kačins-
kienė (iki 10 01).

Vaikų skyrius, Danės g. 7

“Gabijos” progimnazijos “Art-studijos” moki-
nių piešinių paroda “Skriskime kartu į Niekur-
šalį” (iki 08 15).

“Ruoniuko” filialas, Kalnupės g. 13

Vitės pagr. mokyklos floristikos būrelio mo-
kinių darbų paroda “Mūsų krašto gamta” (iki 
08 30).

Šiaulių filialas, Šiaulių g. 3

Gedminų pagrindinės mokyklos mokinių 
karpinių paroda “Klaipėda - ant bangos”, skirta 
Jūros šventei (iki 08 23).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

29 d. 16 val. Gerlacho palėpėje VYTA meno (tapy-
mo ant vandens) kūrybinės dirbtuvės. Užsiėmimai 
mokami, informacija ir registracija el. p. info@
vyta.lt.
Galerijoje 13L Antano Stanevičiaus fotografijų 
paroda “Jeigu tave užmirščiau, Jeruzale...” 
(iki 09 05).
III a. hole paroda “Ten, kur jūros bangos...”  - 
retroatvirukų paroda iš Lietuvos jūrų muziejaus 
rinkinio (iki 08 30).
I a. hole VYTA (tapyba ant vandens) meno darbų 
paroda (iki 08 30).
Galerijoje 1P Beno Šarkos tapybos darbas “Eroso 
paukštis” (iki 09 15).
Vaikų skyriuje “Aitvaro” gimnazijos mokslei-
vių darbų paroda (iki 10 03).
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Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje s  (Liepų g. 12) 19 val. festivalis “Muzikinis rugpjūtis 
pajūryje”: Dž. Verdžio opera “Traviata”, dirigentas M. Barkauskas, rež. E. Domarkas. Tai istorija, šlovinanti tikrąją Meilę, 
kurios nesutrypė nei įsimylėjėliams Violetai ir Alfredui nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės, nei aplinkinių intrigos, 
nei Dievo valia įvykęs amžinasis išsiskyrimas. Po spektaklio žiūrovai kviečiami prisijungti prie gluosnio sodinimo 
akcijos Klaipėdos universiteto Botanikos sode (Kretingos g. 92).

ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 17 D.
Festivalis “Karklė Live Music Beach”  s (10-3 val.): žvaigždės iš Los Andželo “Far East Movement” 

taps paskutiniąja spalvingos nakties “vinimi”, o ją įkalti padės genialus Mr. Woodnote & Lil Rhys feat., Eva Lazarus 
trio (Didžioji Britanija), suomiai “The Rasmus” bei lietuviai “Antis”, “Bix” ir “Poliarizuoti stiklai”. Kopų scena šeštadienį 
dalinsis GJan, Mantas ir estai “Tenfold Rabbit”. “Jäger Club” palapinėje - St.Stereo & Recoco, Manfredas, Donatelo 
ir Kastis Torrau bei Vidis. “Underground Stage” erdvėje įsikurs “The Perfetc Pill”, “Fusedmarc” ir “Proper Heat”, roko 
klube - “Wozu” su “Rebelheart”. “Beach Stage” žvaigždės - Danglo (Didžioji Britanija), “Just Kiddin”, Mamania, Viktoras 
Diawara ir kt.

Klaipėdos prano Domšaičio galerijoje s  (Liepų g. 33) 19 val. festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajū-
ryje”: akustinės gitaros virtuozo Christos Tzifakis (Graikija) koncertas “Viduržemio stygų istorijos”. Ch. Tzifakis derina 
klasikinę, flamenko ir džiazo muziką tam, kad sukurtų savitą, unikalų stilių. Koncerto metu jis pakvies į kelionę po 
Viduržemio jūros kultūras. Sekmadienį, rugpjūčio 18 d., 18 val. koncertas vyks Kretingos muziejaus Žiemos sode 
(Vilniaus g. 20).

palangos senojoje gim- s
nazijoje 20 val. Klaipėdos dramos 
teatro gastrolės: K. Dragunskajos “Lu-
načiarskio lunaparkas”, rež. Darius 
Rabašauskas, vaidina A. Eisimantas, E. 
Brazys, T. Gailiutė, R. Idzelytė, V. Jočys, 
S. Šakinytė, J. Puodėnaitė, L. Lukošius, 
D. Švirėnas. Tai spektaklis apie naujų ir 
senų laikų sankirtas, apie dirbtinį sosti-
nės spindesį ir tikrą provincijos nykulį, 
grėsmingą visuomenės susiskaldymą, 
gresiantį socialiniu sprogimu. Ir, žinoma, 
apie konkrečius žmones...

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 18 D.
Festivalis “Karklė Live Music Beach” s  (10-18 val.): Kopų scenoje - svajinga akustika: Andrius 

Kaniava, Vido Bareikio vadovaujamo “No Theatre” teatralizuoto pasirodymo “No Concert” veikėjai, “Saulės broliai” 
ir kt. Prieš leidžiantis į kelionę namo smėlį išsipurtyti pakvies “Beach Stage”.

palangos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje  s 20 val. sakralinės muzikos 
festivalio “Ave Maria” baigiamasis koncertas. Dalyvaus valstybinis choras “Vilnius”, dirigentas Povilas Gylys. Programoje 
M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, H. Schütz, F. Mendelssohno, F. Schuberto, G. F. Hendelio ir kt. kūriniai.

Algirdo KUBAIČIO, Eltos, “Vakarų ekspreso”, “Respublikos” archyvų ir organizatorių nuotr.
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Mažajame kiemelyje Jono Virbausko skulptūrų 
paroda “Gyvūnija ir piemenys”.
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) spaudi-
nių ir garso įrašų paroda “Antanas Rekašius 
- moderniosios lietuvių muzikos kompozito-
rius” (iki 08 20). Tarptautinė akvarelės paroda 
“Gamtos stichijos”, skirta dailininkės Ramunės 
Lebedytės atminimui (iki 10 04).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Jubiliejinė Lietuvos dailininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus paroda “40 kūrybos metų” 
(iki 09 01).
Šiuolaikinio meno projekto “Pažadas. Pirma triuko 
dalis” paroda/epizodas Simon Nicaise “Kaitalio-
jant priežastis” (iki 08 18).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Aleksandro Nekrasovo (Sankt Peterburgas) ta-
pybos paroda “Prie jūros” (iki 08 22).

Filialas PC “Herkaus galerija” (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Virginijaus Viningo tapybos paroda “Concerto” 
(iki 08 22).

KINAS
“FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC “Akropolis”

“Sekso abėcėlė” (komedija, N-16) - 19, 21.50 
val.
“Eliziejus” (fantastinis veiksmo, N-13) - 13.30, 
16, 18.30, 21.15 val.
“Bjaurusis aš 2” (dubl. liet. animac. komedija, V) 
- 3D: 11.15, 13.45, 16.30 val.; ne 3D: 10.15, 12.30, 
14.45, 17, 19.30 val.
“Ernis” (veiksmo, N-13) - 12, 15, 18, 20.45 val.
“Rizikinga erzinti diedukus 2” (veiksmo kome-
dija, N-13) - 15.30, 18.15, 21 val.
“Paslaptinga karalystė” (dubl. liet. animac., V) 
- 10.45, 13 val.
“Smurfai 2” (dubl. liet. animac., V) - 3D: 13.15, 
19.15 val.; ne 3D: 10.30, 16.15 val.
“Purgenas” (siaubo trileris, N-16) - 21.30 val.
“Vienas šūvis. Dvi kulkos” (kriminalinė komedi-
ja, N-13) - 21.45 val.
“Karališka drąsa” (dubl. liet. animac., V) - vasa-
ros akcija vaikams 11 val. (6 Lt).

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

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

13 d. 19 val. Romas Kalvėnas (piano).
14 d. 19 val. E. Jonavičius (gitara), A. Jankūnas 
(piano).
15 d. 19 val. Mindaugas Šlečkus (saksofonas).
16 d. 19 val. Juozas Staniulis (elektr. smuikas).
17 d. 19 val. grupė “Hit - Kick”.
18 d. 15 val. vaikų popietė tiems, kurie mėgsta 
istorijas apie jūras ir vandenynus, nori susipažinti 
su Karibų jūros piratais ir surasti didžiausią savo 
gyvenime lobį.
Esant nepalankioms oro sąlygoms, muzikiniai 
vakarai ir šeimos popietės gali būti atšaukti. Ren-
ginio dieną sužinoti, ar jis  vyks, galite apsilankę 
socialiniame tinkle “Facebook”: www.facebook.
com/pasazas.

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 muziejaus am-
fiteatre 11.30, 13, 15 val.

Organizuojamos ekskursijos kurėnu po Kuršių 
marias ir dore Danės upe, pradžia - Klaipėdos 
pilies uostelyje. Būtina registracija.
Muziejus dirba antradieniais-sekmadie-
niais 10.30-18.30 val.

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33

Veikia parodos: “Sveika, jūra!” (marinistiniai 
peizažai XVII-XX a. tapyboje iš Lietuvos dailės ir 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų rin-
kinių, iki 09 29);
“Nuo baroko iki secesijos” (Europos meno stiliai 
XVIII-XIX a. taikomosios dailės kūriniuose, iš Lie-
tuvos dailės muziejaus rinkinių, iki 09 29);
XVI-XIX a. Vakarų Europos meistrų grafika (iš Lie-
tuvos dailės muziejaus rinkinių, iki 09 29);
Dionyzo Varkalio kolekcija - Klaipėdos krašto XIX-
XX a. pr. taikomosios dailės rinkinys (iki 2014 m. 
gruodžio mėn.).
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija “Žmogaus 
misterija”.
Prano Domšaičio tapybos ekspozicija.
Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-1993, 
JAV) nuolatinė kūrinių ekspozicija “Prie Baltijos ir 
prie Atlanto”.
Iki rugpjūčio 23 d. antradieniais-penktadieniais 
10-12 val. veikia Vasaros studija įvairaus amžiaus 
vaikams.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

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

Akvarelės plenero darbų paroda “Skulptūrų par-
ko pasakojimai” (iki 10 05).
Klaipėdos bei visos Mažosios Lietuvos krašto 
istoriją atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs 
radiniai, aptikti archeologinių kasinėjimų metu, 
daug XX a. pradžios miestelėnų apyvokos rei-
kmenų, baldų bei indų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

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

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.

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

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

PALANGOJE
PALANGOS VASAROS ESTRADA

Vytauto g. 43

13 d. 20 val. sportinių šokių ansamblio “Žu-
vėdra” ir Raigardo Tautkaus šampaninio Kauno 
choro koncertas.

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA
Jūratės g. 13/Maironio g. 1

Klaipėdos dramos teatro gastrolės

14 d. 20 val. komedija J. Kesselringo “Aršenikas 
ir seni nėriniai”, rež. P. Gaidys.
15 d. 20 val. M. Gavrano “Viskas apie moteris”, 
rež. D. Tamulevičiūtė.
16 d. 20 val. laisvamaniška komedija E. E. Sch-
mitto “Paleistuvis”, rež. P. Gaidys.
17 d. 20 val. premjera K. Dragunskajos “Luna-
čiarskio lunaparkas”, rež. D. Rabašauskas.

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės

21, 24 d. 20 val. Moljero komedija “Tartiufas”, 
rež. D. Kazlauskas.
22 d. 19 val. L. M. Montgomeri romantinė 
drama visai šeimai “Anė iš Žaliastogių”, rež. A. 
Gluskinas.
23 d. 20 val. Ž. Puarė komedija “Beprotiškas 
savaitgalis”, rež. A. Kėleris.



vesio bacilą pasigavo teatre ir, bai-
gusi vidurinę mokyklą, išvažiavo 
studijuoti į Vilniaus konservatoriją 
(dabar Menų akademija). Ten pat 
išvažiavo ir jos draugė N. Vikiraitė. 
Pastaroji dar Klaipėdoje buvo pa-
garsėjusi po romantinio filmo 
“Burtininkė” su prancūzų aktore 
Marina Vladi. 

N. Vikiraitė daugeliui klaipė-
diečių atrodė tarsi tos prancūzų 
aktorės sesė dvynė. Skirtingai nei 
Gerlinda, suvaidinusi epizodinį vai-
dmenį 1967 m. pasirodžiusiame 
lietuviškame filme “Suaugusių 
žmonių žaidimai”, Nijolė “mirgėjo” 
keliuose lietuviškuose ir net “tarp-
tautiniame” (Odesos kino studijoje 
kurtame) filme. 

Vėliau Gerlinda ištekėjo už Vil-
niaus universiteto dėstytojo, ver-
tėjo iš kelių kalbų Dmitrijaus Ko-
pelmano. Gal ir šeimyninės peri-
petijos nebuvo palankios aktorinei 
karjerai, gal kiti reikalai, bet nei 
teatrinėje scenoje, nei kinemato-
grafijoje Tiltų g. 7-ajame name au-
gusi ir brendusi G. Kovaitė taip ir 
nenušvito. O jos draugės N. Viki-
raitės pėdsakai ir visai dingo. Kaž-
kas sakė, kad ji išvyko gyventi į 
Maskvą.

Bus daugiau

Gražina 
JUoDYTĖ
grazina@ve.lt
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Rusų žvaigždės - apie itališką meilę
Rugpjūčio 15-ąją uostamiesčio žiūrovai Žvejų rūmuose galės 
mėgautis garsių Rusijos aktorių vaidyba kriminalinėje komedijoje 
su meilės trikampio prieskoniu. 

Spektaklio “Itališka meilė” 
pagrindą sudaro italų dramaturgo 
Aldo Nikalajaus parašyta kome-
dija. Siužeto centre - klasikinis 
meilės trikampis.

Spektaklio herojai Brunas 
(Semionas Strigačiovas) ir Eva 
(Jelena Vorobej) vis patenka į ko-
miškas situacijas. Veiksmas vyks-
ta labai greitai, dialogai - su ita-
lišku temperamentu, nuolat kei-
čiasi dekoracijos, daug muzikos 
ir dainų.

Taigi, scenoje sukasi krimina-
linė komedija su detektyvinio žan-
ro taisyklėmis ir meilės trikampio 
istorija, kurioje niekas nieko ne-
myli. 

Didelį spektaklio populiarumą 
garantavo Rusijos kino aktorių pa-
vardės. Nusipelniusi Rusijos ar-
tistė J. Vorobej  pritraukia žiūrovų 
dėmesį ne tik estrados scenose, 
kino filmuose, bet ir teatro spek-
takliuose. Jos partneris S.  Stru-
gačiovas geriausiai žinomas žiū-

rovams iš kultinių komedijų 
“Nacionalinės medžioklės ypa-
tumai” bei  “Nacionalinės žvejy-
bos ypatumai”. Daugelio kino 
festivalių laureatas Andrejus Fe-
dorcovas daug dirba televizijos 
laidose ir kine. 

Virtuoziška aktorių vaidyba 
šią komediją daro aktualią ir 
šiuolaikišką. Apie šio spektaklio 
kokybę byloja faktas, kad jis su-
laukia žiūrovų anšlagų - taip jau 
atsitiko ir  Sankt Peterburgo, ir 
Maskvos teatrų scenose, taip pat 
Taline ir Rygoje.

To laukiama ir Klaipėdos 
žvejų rūmuose rugpjūčio 15 d. 

Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (302)

anonsas
“Akvareles” rašome jau sep-

tintus metus, tačiau dar nepa-
sitaikė nė vieno namo, kuriame 
būtų vykę tiek tragedijų, kiek jų 
nutiko Tiltų g. 7-ojo namo pasto-
gėje. Apie tai - kitą pirmadienį.  

Nuotraukos iš 
Aldonos GAIŽAUSKIENĖS archyvų. 

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
“Vakarų ekspresas” tęsia pasa-
kojimų ciklą apie senuosius Klai-
pėdos namus ir juose gyvenu-
sius, dirbusius ar besimokiusius 
žmones. Šiandien bandysime 
išsiaiškinti, kas gyveno ir dirbo 
Tiltų gatvės 7-ajame name, 
kuris visai neblogai išsilaikęs 
stovi Tiltų ir Turgaus gatvių 
sankryžoje.

Kas šiame name gyveno poka-
riu, aiškinamės su daugiau nei pu-
sę amžiaus jame įsikūrusia Aldona 
Gaižauskiene. Ji Tiltų g. 7-ajame 
tebegyvena ir šiandien. Tai retas 
atvejis, kai senamiestyje sugebama 
atsilaikyti prieš permainų vėjus...

atviliojo ne tik jausmai
Panelė Aldona nuo Marijampo-

lės buvo baigusi pedagoginę mo-
kyklą ir jau ketverius metus dirbo 

su pradinukais Prienuose, kai kaž-
kokiame giminių baliuje susipažino 
su savo būsima anyta Leonora 
Baumiliene. Ji į Marijampolę buvo 
atvykusi ne vien dėl to baliaus - tuo 
pačiu “užvažiavimu” vietos turgu-
je pardavinėjo savo pačios megztus 
vilnonius šalikus. Ir to baliaus da-
lyviams, tarp jų ir Aldonai, savo 
prekes siūlė. Kai ši abejojo - pirkti 
ar ne, Baumilienė tėškė argumen-
tą: “Nepirksi, mano marti nebūsi.” 
Ir Aldona nusipirko už 50 rublių, 
kurie tuo metu buvo dideli pini-
gai. 

Kitą kartą Baumilienė į Mari-
jampolę atvažiavo jau su sūnumi 
Jonu. Jaunikaitis ir panelė vienas 
kitam patiko. Taip ir prasidėjo Al-
donos ir Jono draugystė. Visai ne-
trukus, po pusmečio, Marijampo-
lėje buvo atšoktos ir vestuvės. Kur 
jaunavedžiai gyvens? Žinoma, Klai-
pėdoje. Šis miestas Aldonai dėl 
vienos priežasties buvo mįslė. Mat 
gal kokiais 1946 metais čia Celiu-
liozės ir popieriaus kombinate in-
žinieriumi dirbo jos dėdė. 

“Kažkuriame ceche buvo pa-
statyti sieros bakai. Juos bandant 
vienas ar keli sprogo. Dėl iš bakų 
išsitaškiusio turinio mirė du žmo-
nės. Dėdė dėl pažeistų plaučių kan-
kindamasis dar išgyveno gal pus-
metį. Po jo mirties mano tėvai pri-
glaudė dėdės našlę su keturiais 
vaikais, kuriuos ir auginti moteriai 
padėjo. Štai nuo tada aš visą laiką 
norėjau išsiaiškinti, kokiomis aplin-
kybėmis dėdė buvo pasmerktas 
mirti. Bet ir šiandien tos tragedijos 
detalių taip ir nežinau”, - pasakojo 

Aldona. 
Taigi, kai buvo pradėta kalbėti 

apie vestuves ir svarstyti galimy-
bes gyventi Klaipėdoje, Aldona pa-
siryžo. Ir atvažiavo “užkuriomis” 
tiesiai į Baumilų butą Tiltų g. 7-aja-
me name. Tame pačiame bute glau-
dėsi ir jos sutuoktinio Jono brolis 
Sigitas su šeima. Ponios Aldonos 

anyta, su kuria puikiai sutarė, le-
galiai ar nelegaliai mezgė šalikus. 
A. Gaižauskienė dabar negalėjo at-
sakyti į klausimą, ar anyta turėjo 
patentą. Faktas tas, kad ji pardavi-
nėjo ir savo megztus, o ir kitų mez-
gėjų šalikus ne tik Klaipėdoje, bet 
ir kitų Lietuvos miestų turguose.

pokariniai gyventojai
Kai 1961 m. Aldona apsigyveno 

Tiltų g. 7-ajame name, čia, be Bau-
milų šeimynos, gyveno Tabako fa-
briko direktoriaus Ližo šeima, Dra-
mos teatre dirbusi Kovienė su du-
kra Gerlinda ir sūnumi Reinoldu, 
Butkai, kurie vertėsi “samagono” 
prekyba, netrukus “ant bendros 
virtuvės” atsikraustė su žmona iš-
siskyręs milicininkas Juozas Je-
meljanovas. 

“Tai - žmonės, kurie name gy-
veno iki kapitalinio remonto 1965 
metais”, - sakė Aldona. 

Kadangi šių eilučių autorės vai-
kystė ir jaunystė bėgo Turgaus ga-
tvėje, visai netolimoje kaimynys-
tėje nuo šio namo, iš Aldonos iš-
vardintų žmonių prisiminiau tik 
Gerlindą Kovaitę, kuri buvo susi-
trumpinusi savo vardą iki Lindos. 
Ji buvo tikra gatvės, o gal ir viso 
miesto gražuolė. Ne tik vyrai, bet 
ir moterys negalėdavo atitraukti 
akių, kai L. Kovaitė su kita miesto 
gražuole Nijole Vikiraite išeidavo 
į Klaipėdos gatves. 

Kadangi Kovienė dirbo Klaipė-
dos dramos teatre lyg ir kostiumų, 
kaip dabar sakytume, dizainere ar 
tiesiog kostiumininke, gražioji du-
kra, matyt, artistės profesijos ža-

ANYTA IR ŠEŠURAS.  s Šiandieninė Aldona Gaižauskienė, o 
tuomet Baumilienė, į Klaipėdą atvažiavo įkandin vyro Jono ir apsigy-
veno anytos Leonoros Baumilienės bute Tiltų g. -ajame name. O L. 
Baumilienė į Klaipėdą iš Kaišiadorių su sūnumis atsikraustė 19 metų 
viduryje. Kur pradingo Aldonos šešuras, buvo šeimos paslaptis. 

UŽRAŠAS.  s Pokarinė karta 
savo portretines nuotraukas 
dedikuodavo tėvams, broliams, 
seserims, draugams ir netgi su-
tuoktiniams. Štai ant šios nuo-
traukos kitos pusės jaunavedys 
Jonas Baumila žmonai Aldonai 
skyrė tokius žodžius: “Prisimink. 
Tavo akys mėlynuoja kaip pava-
sario dangus. Prisiminki draugą 
savo vyrą, perskaičius šiuos 
žodelius.” Nepaisant gražios 
draugystės ir gražios gyvenimo 
pradžios, jųdviejų santuoka te-
tvėrė penkerius metus. Aldona 
buvo per daug išdidi taikstytis 
su vyro “romanais”.

STASĖ BAUMILIENĖ.  s
Baumilų bute antrajame aukš-
te gyveno ir dar viena šeima 
- Aldonos vyro brolio Sigito šei-
ma. Šioje nuotraukoje - Stasė 
Baumilienė su sūnumi Romu.

vyras plaukė į jūrą, Sigitas dirbo 
prekybos uoste ant krano, o jo 
žmona Stasė - poliklinikoje tiesiai 
prieš Tiltų g. 7-ąjį namą. 

Aldona dirbo pedagoge. O jos 

BEVEIK  s vestuvinė nuotrau-
ka. Taip atrodė ką tik susituokę 
Jonas ir Aldona Baumilai.



(Nukelta į 14 p.)
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K V I E Č I A  M O K Y T I S
Alksnynės vairavimo mokykla. B 
kategorijos kursai. Patyrę mokytojai 
ir instruktoriai. Mokome naujais 
automobiliais. Tel. 363 399, www.
alksnynesmokykla.lt.
88792

B kategorijos kursai už gerą kainą! Tel. (8 
46) 322 664, www.kg-vairuok.lt.
92339

Kursai :  buhalter i jos,  fotograf i jos, 
kompiuterių, raštvedybos, makiažo. www.
vev.lt, tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888.

N U O M A
Nekilnojamasis turtas

Išnuomojamas 3 kambarių butas su baldais 
senamiestyje Herkaus Manto g. (eurore-
montas). Tel. 8 615 47 963.
92923

Išnuomojamas naujos statybos 1 kambario 
butas Varpų g. (44 kv. m, įrengtas). Tel. 8 
615 11 645. 
94687

Išnuomojamos automobilių servisas, 
komercinės paskirties patalpos Šilutės pl. 
55A. Tel. 8 687 88 729. 
93445

Nuomai reikalingas butas arba patalpos, 
tinkamos gyventi, galima be baldų. Tel. 8 
674 91 541.
92729

Ūkininkas perka žemes ir  miškus. 
Išsinuomoja dirbamas žemes. Tel. 8 677 
90 939.
65294

Transporto

Bobcat, mini krautuvo nuoma su op-
eratoriumi. Dirbame Kretingoje, Palangoje, 
Šventojoje, Klaipėdoje. Tel. 8 656 17 887. 

PA R D U O D A
Įvairios prekės

Akmens anglimi, baltarusiškais durpių 
briketais vasaros kainomis kviečiame 
apsirūpinti gyventojus. Tel. 8 657 95 758.

Beržines ir lapuočių malkas, statybinę 
medieną. Tel. 8 686 27 149. 
94523

Beržo, juodalksnio malkas (turime sausų), 
pjuvenas, briketus. www.malkoskurui.lt, 
tel. 8 670 23 004, 459 400.

Beržo ir kt. lapuočių skaldytas, sup-
jautas kaladėmis ir po 3 m. rąstais 
malkas. Atvežame. Tel. 8 670 26 
971.

93657

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. 
91085

Iki 2013 09 01 kietojo kuro katilas OPOP 
EKO tik - 2975 Lt. Granuliniai OPOP katilai. 
Verpėjų g. 2, Klaipėda. Tel. 8 620 89 949.
93689

Lietuviški lapuočių pjuvenų briketai, mal-
kos konteineriuose, sumestos, rąsteliais 
arba skaldytos. Tel. 8 612 18 464.
94618

Nebrangiai 3 m rąstus, kapotas-beržines ir 
mišrias malkas, lapuočių briketus. Žvyrą, 
smėlį bei juodžemį. Tel. 8 646 84 632.
94667

Nebrangiai įvairias skaldytas malkas, įvairią 
statybinę medieną, atraižas, pjuvenas. Tel. 
+370 611 03 438.
93196

Nekilnojamas turtas

123 kv. m namą Trušeliuose (dalinė apdaila, 
9 a sklypas, 290000 Lt). Tel. 8 646 45 099. 
95272

2 kambarių butą Poilsio g. (mūrinis na-
mas, 5/4 a., suremontuotas, parketas, 
uosio durys, su baldais). Tel. 8 671 12 817 
savininkas. 
94506

2 kambarių butą Taikos pr. (visiškai sure-
montuotas, 5/3 a., blokinis, pereinamas). 
Tel. 8 671 12 817 savininkas. 
94507

Parduodamas tvarkingas 3 kambarių butas 
Žardininkų gatvėje. Tel. 8 611 59406.
95054

Savininkas parduoda butus Laukininkų ir 
Rumpiškės g. Tel. 8 640 32 831. 
92144

Skubiai, pigiai tvarkingą 3 kambarių butą  
Gedminų g. (9/6 a., bendrija). Tel. 8 670 
82 365.
95231
95274

PA S L A U G O S
Autoserviso paslaugos

Dyzelinių, elektroninių, “Common rail”, 
mechaninių purkštukų patikra-remontas. 
Tel. 8 682 16 966.
95250

Baldai

Baldų gamyba: virtuvės, spintos stum-
domomis durimis ir kt. Projektavimas, 
atvežimas (taip pat Neringoje) nemokamai. 
Galima išsimokėtinai. www.nerijausbaldai.
lt, tel. 8 680 11 553, PC “Ermitažas”, Palan-
gos pl. 16. 

Pigiai beržo ir kt. lapuočių malkas rąstais 
po 3 m.,  supjautas trinkelėmis ir skaldytas. 
Atvežame. Tel. 8 683 21 435.
88857

Baltarusiški durpių briketai (nuo 270 Lt), 
durpių acijos (100 Lt), pjuvenų briketai (450 
Lt). Pristatome. Tel. 8 608 17 579. 
86598

Parduodame malkas. Tel. 8 612 17 198.
77579

P i g i a i  s k a l d y t a s ,  r ą s t a i s  b e r žo, 
kietmedžio ir kt. lapuočių malkas, 
pjuvenų briketus. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 612 60 467.
94568

Prekiaujame ekologiškais kieto kuro, 
granuliniais katilais, granuliniais degikli-
ais. Pagaminti modernia technologija, 
atestuotomis medžiagomis. Suteikiama 
garantija, vykdomos akcijos. Tel. 8 600 
03729, www.mazeikiukuras.lt. 
94420

Skaldytas beržo, ąžuolo ir juodalksnio 
malkas. Tel. 8 617 05 604. 
94644

Skaldytas malkas, lentų galus, pjuvenas, 
statybinę medieną, malkines.Tel. 8 687 
78 566, 8 687 78 567.
93406

3 kambarių butą Kalnupės g., Klaipėda 
15  (5/3 a., 155000-150000 Lt). Tel. 8 610 
64 974. 
94487

3 kambarių butą Priekulėje (rekonstruo-
tas, šildomos grindys, 12 a sodas, pigus 
išlaikymas). Tel. 454 416, 8 698 19 469.
95295

3 kambarių naujos  stat ybos butą 
Gargžduose (57 kv. m,  yra požeminis 
garažas, 205000 Lt). Tel. 8 618 35 060. 
Savininkas. 
92955

Bloką bendrabutyje Taikos prospekte (2 
aukštas). Tel. 8 679 44 078. 
95254

Kotedžai 80-95 kv. m . Dalinė - pilna 
apdaila. 170000 -210000 Lt. Trušeliai. Tel. 
8 646 45 099. 
95273
95219

Skubiai naują 2 kambarių butą Taikos 
pr., priešais “BIG” (plytinis, reguliuojamas 
šildymas); 250 kv. m namą SB “Dituva” 
(gera vieta, daug privalumų, ne senos 
statybos). Tel. 8 613 73 312, 8 620 18 056.
94981

Skubiai tvarkingą 3 kambarių 87 kv. m butą 
Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. (5/5 a., 2 
balkonai, baldai), Tel. 8 602 12 437. 
93793

Skubiai žemės sklypą Klaipėdos m. (komu-
nikacijos, leidimas namo statybai, graži, 
rami vieta, 25000 Lt). Tel. 8 602 03 435.

M i n k š t ų  b a l d ų  r e s t a u r a v i m a s . 
Nestandartinių baldų gamyba. Tel. 8 600 
75 483, 8 612 11 591.
95006

Gaminame virtuvės baldus, spintas stum-
domomis durimis ir kt. Projektavimas, 
atvežimas, montavimas nemokamas. 
www.baldmera.lt, tel. 8 614 14 310. 

Vertimai

Vertimų biuras verčia, spausdina, kopijuoja, 
tvirtina notaro biure. S. Daukanto g. 20, 
Klaipėda. Tel./faks. (8 46) 400 043, 8 611 48 
191, el. p. vertimu.biuras.dp@gmail.com
94495
90632

Įvairūs

Centrinis bankroto biuras konsultuoja, 
ruošia dokumentus, administruoja fizinių 
asmenų ir įmonių bankrotą. www.fizinio-
asmensbankrotas.info, tel. 8 645 11 169.
94818
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PA S L A U G O S
Įvairūs

Individualiai konsultuoju interjero dizaino 
klausimais. Tel. 8 656 19 086.
88714

Suteikiame skubias paskolas už užstatą 
(nuo 1%) ir be užstato pagal vekselį. 
Užstatui tinka automobiliai. Tel. 8 600 
61 023. 
93769

Kadastro darbai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, 
topografinės nuotraukos, pastatų inventor-
izavimas. Tel. 8 600 70 194, 8 601 17 363. 

Paskolos
65526

Kompiuteriai

Asmeninių kompiuterių taisymas, parda-
vimas, supirkimas, programų tvarkymas. 
Be išeiginių. Tel. 8 618 87 184, (8 46) 489 
294. 
93034

Atnaujiname navigaci jas.  Taisome 
kompiuterių programas ir tech. dalį. Atrišame 
XBOX, PSP, WII. Tel. 8 647 07 741.
70404

Santechnika ir šildymas

Keičiame senus vandentiekio ir nuotekų 
vamzdžius, gyvatukus, vonias, dušo kabi-
nas, klozetus ir kt. Tel. 8 636 78 565. 
95285

Keičiame vandentiekio, kanalizacijos 
vamzdyną, perkeliame gyvatuką, vandens 
skaitiklius. GARANTIJA. Tel. 8 600 81 705.
95238

Profesionaliai atlieku visus santechnikos ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 66 944. 
95282

Vamzdynai, kanalizacija, klozetai, skalbimo 
mašinų pajungimas, kriauklės. Viriname. 
Tel. 8 600 82 505. 
82109

Stalių paslaugos

Laiptų ir baldų gamyba. Tel. 8 699 53 740
93709

Statyba ir remontas

“Bobcat”, sunkvežimio su kranu, mini 
ekskavatoriaus nuoma. Skylių gręžimas. 
Valymo įrenginių, vandentiekio, kanalizaci-
jos montavimas. Tel. 8 620 51 543. 
94388
94804

Akmens, pamatai, mūras, stogai, plytelės, 
dažome, laminatas, betonuojame, tinkuo-
jame. Karkasinių namų statyba. Drenažas. 
Griovimas, pjovimas, santechnika, elektra. 
Statome priestatus, rekonstruojame. Tel. 8 
611 60 534.

Akcija! Pigiai šarvuotos lauko ir vidaus 
durys, medinės durys, garažo varstomi ir 
pakeliami vartai. Tel. 8 603 10 867. 
91174

Bituminių stogų dengimas, remontas. Tel. 
8 646 96 002. 
95062

Bobcat ratinio ekskavatoriaus nuoma su 
operatoriumi; paletinės šakės, maišyklė, 
grąžtas. Tel. 8 609 01 147, 8 608 59 795.

Buitinių nuotekų valymo įrenginių parda-
vimas, montavimas. Drenažo ir vanden-
tiekio įrengimas. Tel. 8 672 07 215, www.
feliksnavis.lt. 
93177

Brigada šiltina fasadus su polistirenu, kli-
juoja, armuoja, deda silikoninį dekoratyvinį 
tinką. Kokybiškos medžiagos. Tel. 8 650 
25 132. 

Įrengiame prilydomus ir šlaitinius stogus. 
Tel. 8 670 26 841. 
95253

Dengiame,  remontuojame stogus, 
mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname 
fasadus, skardiname.tel. 8 612 48376 .
94161

Dengiame, remontuojame stogus, paka-
lame pastoges, montuojame lietvamzdžius. 
Suteikiame garantiją. Tel. 8 672 72 815.
94730

Dengiame, šiltiname plokščius stogus pri-
lydoma danga, skardiname. Sutartys, 5 m. 
garantija. Tel. 455 255, 8 698 39 969.
93519

Durys-laiptinių, rūsių, šarvuotos. Garažo 
vartai. Tvoros. Vartai (automatika). Laiptai. 
Šiltnamiai. Kalvystė.Tel. 8 606 11 399.

Tinkavimo ir apdailos darbai. Tel. 8 603 
94 321.
93114
95183

Kokybiškai kloja trinkeles, montuoja 
tvoras, atlieka apželdinimo darbus. Tel. 8 
620 51 543. 
94380

Mūriju įvairias krosnis: šildymo sienutės, 
viryklės, šildymo krosnis ir kt. Tel. 8 611 
23 975. 
95266

Statau tvoras, dengiu stogus, apkalu pas-
toges, skardinu palanges, kaminus jūsų ir 
savo skarda. Tel. 8 643 48 264. 
93575

Statybinių šiukšlių išvežimas kontein-
eriais. Tel. 8 658 13 311.
88636

Statybos įmonė kokybiškai atlieka visus 
bendrastatybinius ir apdailos darbus. Tel. 
8 612 41 170.
94547
94784

Tinkuotojų brigada tinkuoja kalkiniu skie-
diniu, nebrangiai ir tvarkingai. Tel. 8 653 
41 978, Darius.
94734

Visi statybos darbai: pamatai, mūras, 
stogų įrengimas, vidaus ir išorės apdaila, 
fasadų šiltinimas, plytelių klijavimas. Tel. 
8 603 87 177.
94410

Transporto paslaugos

Geromis kainomis vežame krovinius, 
perkraustome (4 m x 2 m x 2,20 m). Liftas, 
krovėjai, sąskaitos. Tel. 8 601 06 962.
94008

Krovinių pervežimas 1,5 + 2 t (priekaba), 
yra kranas. Galima vežti gaminius iki 6 m 
ir automobilius. Tel. 8 699 81 857.
93937

Pigiai vežame krovinius, perkraustome (yra 
krovėjai, sąskaitos). Nemokamai išvežame 
buitinę techniką. Tel. 8 604 89 898. 
94517

Savivarčio paslaugos. Atvežame smėlį, 
žvyrą, skaldą, molį, juodžemį, statybinį 
laužą. Tel. 8 687 73 432.
95119

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus (nuo 35 Lt), 
iš Kauno (30 Lt) į Palangą, Šventają ir atgal. 
Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 
88017

Vežame žmones, siuntas, krovinius, auto-
mobilius iš/į Angliją, Vokietiją, Olandiją, 
Belgiją. Tel. 8 645 45 799.
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PA S L A U G O S

VERTIKALIAI: Krosbrydingas. „Toledo“. Dainų. Neofobija. Vara. Takelažas. Kigalis. Nisa. Tria. Garda. Sima. Joana. Alta. Viazmos. Meta. Seinai. Antanas. Minutė. Gabrove. LEU. Donas. Kalino. Karadagas. Orija. Apjos. Sotus. Da. Pasakos.                                  
HORIZONTALIAI: Konvikcija. Amadinos. Indokinijos. Rod. Otologija. Narita. Sofija. Mauda. Ligamentas. PASP. Rebutija. Astravas. Kaunas. Doj. Gvardija. Atentatas. Aulas. Azerbaidžano. Galvanis. Pas. Ainažiai. Ontologija. „Snoras“. Salve. Aroma. Asamai. Sosna.   
SKAIČIAIS PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE: Pajamų  apmokestinimas. Sudarė Egidijus Šalkauskis

Kryžiažodžio, 
spausdinto rugpjūčio 5 d., atsakymai
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Buitinė technika

Automatinių indaplovių, skalbyklių, 
viryklių, šaldytuvų taisymas ir pajungi-
mas, 36 mėn. garantija. Perku naudotas. 
Tel. 8 698 38 753; 489 294.
92420

Nebrangiai remontuoju skal-
bimo mašinas, indaploves, el. 
virykles, orkaites, kaitlentes, 
šaldytuvus. Atvykstu. Garantija 
12 mėn. Tel. 8 681 30 052.

94207

Remontuoju šaldytuvus, skalbykles, 
kondicionierius ir kt. (ir užmiestyje). 
Atvažiuoju į namus. Tel. 8 650 57 998. 
94131

Šaldytuvų remontas mieste ir apskrityje. 
”Šalna”, Šilutės pl.101a. Tel.(8-46)325 
325, (8-656) 99 099.
85380

Ta i s o m e  s k a l by k l e s,  i n d a p l ove s, 
džiovykles. Atvykstame. Garantija. Birutės 
g. 12. Tel. 313 847, 8 688 01 560, 8 699 
88 161.
93743
94404

Vonių restauracija

Vonios restauravimas, užliejant ypatingo 
atsparumo ir blizgesio emaliu specialia 
turbina, be dulkių. Tel. 8 635 55 303.

P E R K A
Įvairios prekės

Brangiai perku gintaro žaliavą ir gaminius 
- apyrankes, karolius, statulėles (gali būti 
su defektais). Tel. 8 606 42 308.
95074

Perkame įvairų popierių ir kartoną. 
Malūnininkų g. 13, tel. 8 659 44 075. 
93336

Metalai

Aukščiausiomis kainomis superka visą 
metalo laužą. El. svarstyklės. Minijos g.172. 
Tel. 486 003, 8 659 89 605.
93291

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

Brangiai superkame katalizatorius, Ag 
kontaktus, auksą, alavą, nikelį ir kt. Minijos 
g.172. Tel. 8 659 89 605, 8 657 95 432.
93315

Aukščiausiomis kainomis visą metalo 
laužą. Minijos 169M,13 sand.(Autoaibės 
teritorija). Tel. 319 951, 8 699 91 539, 8 
606 12 277.
93490

Aukščiausiomis kainomis visą spalvotąjį 
ir juodąjį metalo laužą, katalizatorius. 
Pasiimame. Tel. 8 659 44 075, Tilžės g. 52 
(buvusi 4 ATĮ).
93359
93265

Brangiai superkame katalizatorius, alavą, 
nikelį, nichromą ir kitus metalus. Tel. 8 
675 00 942. 
93427

UAB „Metalo laužas“ perka juodąjį, 
spalvotąjį metalą ir akumuliatorius. Minijos 
g.154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444.
90955

Nekilnojamas turtas

Brangiai perkame mišką. Tarpininkaujame 
perkant, parduodant. Atliekame miško 
ruošos darbus. Greitas, sklandus atsiska-
itymas įvairia valiuta. Tel. 8 655 21 778, 8 
612 53 375. 
94330

Mišką su žeme, žemę, mišką išsikirtimui, 
eglės, beržo rąstus, popiermedį. Pjauname, 
traukiame mišką. Tel. 8 611 17 726. 
63650

MSK “Privati girininkija”: perkame mišką, 
žemę, sodybas, rengiame miškotvarkos 
projektus, konsultuojame miškų savininkus. 
Tel. 8 620 87 788.
93863

Patikima įmonė perka mišką su žeme ir 
išsikirtimui. Padedame iškirsti mišką UAB 
Adrida: 8 673 24 908, adrijuss@gmail.com
94767

Perku 1 kambario butą, gali būti su sko-
lomis, apleistas. Moku grynais. Tel. 8 619 
55 242. 
95060

Transporto priemonės

Aukščiausiomis kainomis įvairius auto-
mobilius. Keitimas į naujesnius. Šilutės 
pl. 55A. Tel. 8 687 90 542.
93218

Aukščiausiomis kainomis nuolat su-
perkame važiuojančius ir su defektais 
automobilius (įv. modelius). Tel. 8 684 
12 994.

Rusiškus VAZ, Moskvič, Volga, ZIL, GAZ 53 
automobilius ir įvairius užsienietiškus, gali 
būti nevažiuojantys. Pasiimame patys. 
Metalinius garažus. Tel. 8-687 39872.
90256

Aukščiausiomis kainomis superkame 
automobilius, atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus. Tel. 8 673 
62 877.
95095

Automobilius ir mikroautobusus (gali būti 
be TA). Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
608 96 220.

Firma brangiai perka visų markių leng-
vuosius automobilius, sunkvežimius, 
autobusus, gali būti nevažiuojantys. Perka 
metalinį garažą nusikėlimui. Parduoda 
atsargines automobilių dalis. Pasiima savo 
transportu. Tel. 8 602 13050.
94181

Brangiai automobilį, mikroautobusą, 
visureigį su variklio, važiuoklės defektu ir 
nevažiuojančius. Tel. 8 699 26 850.
94726
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P E R K A
Transporto priemonės
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Brangiai superkame automobilius, mik-
roautobusus ir kt. (gali būti be TA, su 
defektais). Sutvarkome dokumentus. 
Pasiimame patys. Tel. 8 607 40 674, 8 
678 00 694. 
92475

Superkame MAN sunkvežimius ir jų 
naudotas dalis, gali būti nevažiuojantys. 
Pasiimame patys. Tel. 8 699 26 850.
93606
90403
94107
95312

K O N K U R S A I
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 
pakartotinai skelbia, kad viešo konkurso 
būdu išnuomoja patalpas skirtas viešajam 
maitinimui.: 83,14 kv.m - tarnybinis 
bufetas. Pradinė nuomos kaina - 4,90 
Lt. už 1 kv. metrą. Sutarties terminas 
- 3 metai. Papildomai mokama už ko-
munalines paslaugas (suvartotą elektros 
energiją, šiluminę energiją ir vandenį.). 
Į AB SWEDBANK B/K 73000 sąskaitą Nr. 
LT877300010116359011 dalyvis privalo 
sumokėti pradinį įnašą lygų paskelbtam 3 
mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, 
t.y. 1222,16 Lt. Paraiškos dalyvauti 
konkurse priimamos iki 2013 rugpjūčio 
22 d. 13.00 vai., adresu Danės g.19 LT 
92111, Klaipėda, kabinetas Nr.214. Vokai 
su pasiūlymais bus atplėšiami 2013 m. 
rugpjūčio 22d. 13.15 vai. Tel. Informacijai 
(8 46) 397 403, 8 616 42 250.
95338

UAB „Danės būstas“ (įmonės kodas 
140336725, Kauno g. 5, Klaipėda) ieško 
rangovo daugiabučio gyvenamojo namo 
Bangų g. 15, Klaipėda, stogo dangos 
paprastojo remonto darbus atlikti pagal 
parengtą projektą. Kainų apklausos 
sąlygas galima gauti Kauno g. 5, Klaipėda. 
Pasiūlymų lauksime iki 2013m. rupjūčio 
19d. 11.00 val. Informacija tel. 8 656 
55 986. 

Į V A I R Ū S
UAB “Bitlita” (kodas 300896561) keičia 
pavadinimą į UAB “Lijanos nėriniai”. 
Buveinės adresas Danės g. 45, nesikeičia.

I N F O R M A C I J A
Ateikite!  Norinčiuosius sulieknėti 
kviečiame į palaikymo grupę. Konsultacija 
nemokama. Tel. 8 672 24 832.
92902

Sodininkų bendrijos “Tauras” neeilinis 
pakartotinis bendrijos narių susirinkimas 
vyks 2013 m. rugpjūčio 28 d. 18.00 val. 
adresu: KMS kultūros centras Žvejų rūmai, 
Taikos pr. 70, Klaipėda. Darbotvarkė: 
1.Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus 
rinkimai. 2. Valdybos atšaukimas. 3. 
Naujos valdybos ir valdybos pirmininko 
rinkimas. 4. 2012 m. bendrijos ūkinės ir 
finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
5. Revizoriaus išvadų apie bendrijos 
finansinę veiklą tvirtinimas. 6. Inžinerinių 
tinklų pardavimas AB “Klaipėdos vanduo”. 
Konkurso dėl inžinerinių tinklų pro-
jekto užbaigimo skelbimas. 7. Bendrijos 
ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo 
tvarkos nustatymas (darbuotojų etatai, 
darbo apmokėjimas, skolų išieškojimas, 
dokumentų teikimas). 8. Bendrijos nario 
mokesčių ir kitų tikslinių įmokų (kelių 
priežiūros, inžinerinių tinklų įrengimo 
ir kt.) tvirtinimas. 9. 2013 m. sąmatos 
tvirtinimas. 10. Vidaus kelių perdavimas 
Klaipėdos m. savivaldybei. 11. Bendrijos 
narių talkos organizavimas. 12. Dėl 
bendrijos narių pašalinimo iš bendrijos. 
13. Dėl apskaičiuotos žemės nuomos 
deklaracijos už 2012 m. 14. Bendrijos 
narių sprendimų, priimtų 2007-06-16, 
2008-05-31, 2009-09-12, 2010-05-29, 
2011-06-18, 2012-06-30 pakartotiniuose 
bendrijos narių susirinkimuose pakarto-
tinis patvirtinimas. Susipažinti su siūlomų 
sprendimų projektais ir ūkinės-finansinės 
veiklos ataskaita galima adresu: (ben-
drijos buveinėje) Tauro 7-oji g., Klaipėda 
pirmadieniais nuo 11.00 val. iki 13.00 val. 
ir ketvirtadieniais nuo 11.00 val. iki 13.00 
val., priėmimo valandomis. Sodininkų 
bendrijos narių registracija vyks nuo 17 
iki 18 val. Susirinkime dalyvausiančių 
įgaliotų asmenų teises patvirtinantys 
dokumentai turi atitikti LR Sodininkų 
bendrijų įstatymo 16 str. 7 d., 16 d. 
reikalavimus. Kandidatai į valdybos narius 
buvo užregistruojami bendrijos buveinėje 
darbo valandomis iki 2013 07 26. Su sa-
vimi turėti asmens tapatybės dokumentą. 
SB “Tauras” valdyba. 

M A S A Ž A I
26 m. simpatiška maloni mergina 
padarytų švelnų atpalaiduojantį masažą. 
Tel. 8 613 33 891. 
95050
95171

30 m. miela, simpatiška blondinė 
padarytų erotinį masažą. Tel. 8 647 49 
932.

27 m. simpatiška, seksuali blondinė atlieka 
švelnų masažą. Tel. 8 607 26 409.
94863

Jauna moteris atlieka masažą. Į SMS neat-
sakau. Tel. 8 653 27 746.
95276

Masažo menas. Įvairūs viso kūnai masažai. 
Į SMS neatsakau. Tel. 8 679 50 051.
93505

Miela, simpatiška moteris atlieka malonų 
masažą. Tel. 8 608 15 135. Į SMS neat-
sakysiu. 
95113

Pavargai nuo kasdieninių darbų? Sustok. 
Šiltos rankos ir atpalaiduojantis masažas 
padės atgauti jėgas. Tel. 8 638 13 549.
94427

Prancūziškas masažas. Tel. 8 678 32 654.
95164

V A R Ž Y T Y N Ė S
Antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra 
vykdomoji byla Nr. 0010/13/00385, pradėta 
vykdyti pagal 2013-01-04 Vilniaus miesto 
20 notarų biuro išduotą vykdomąjį  įrašą 
Nr. 98 dėl  396156,72 Lt skolos išieškojimo 
iš skolininko Ščerbavičiaus Džioraldo, gim. 
1969-03-25, parduodant Ščerbavičiui 
Džioraldui, gim. 1969-03-25, ir Chtch-
erbavitchenei Svetlanai, gim. 1970-01-07, 
bendrosios jungtinės sutuoktinių teise 
priklausantį įkeistą turtą iš varžytynių, 
išieškotojo UAB”Būsto paskolų draudi-
mas”, naudai. Informuojame, kad 2013 m. 
rugpjūčio 21 d. 10.30 val. bus vykdoma 
2013-07-01 Klaipėdos miesto apylinkės 
teismo nutartis  Nr. 2-9187-794/2013, kuria 
leista pareiškėjui antstoliui Aleksandrui 
Selezniovui, dalyvaujant turto vertinimo ek-
spertams, įeiti į sodo valdą, esančią  Pamario 
g. 19, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos 
r. sav., registruotą skolininko Ščerbavičiaus 
Džioraldo, gim. 1969-03-25, vardu ir ją 
apžiūrėti su tikslu nustatyti turto vertę.

PA Ž I N T Y S
33 m. vaikinas iš Klaipėdos susipažintų 
su mergina rimtiems santykiams. Tel. 8 
606 36 689.
95343
94854
93532
95314

S I Ū LO  D A R B Ą
„Autorizuotas lengvųjų automobilių servi-
sas ieško mechaniko, turinčio patirties 
variklių remonte. Puikios darbo sąlygos, 
visi įrengimai ir tech. literatūra. Mob.: 8 
612 49512“.95082

Darbui po Vakarų Europą reikalingi vairuo-
tojai, turintys E kat. ir patirties. Atlyginimas 
už dienas, mokamas laiku. Tel. 8 690 70 
562. 
95121

Ieškome žmogaus (gali būti pensininkas), 
kuris galėtų gyventi ir prižiūrėti vienkiemį 
(nedidelis ūkis) netoli Žemaičių Kalvarijos. 
Tel. 8 689 62 110.
95040

Įmonei reikalingi patyrę aukštos kvalifikaci-
jos staliai- baldžiai. Tel. 8 684 06 003. 
93717

K. Motiejausko T.P.Į. siūlo nuolatinį darbą 
vairuotojams - ekspeditoriams Europos 
sąjungos šalyse, turintiems CE kategorijas. 
Kreiptis mob telefonu: 8 685 38 461. 
94455

Naujai atsidarančiai kirpyklai reikalingos 
patyrusios kirpėjos (-ai), kosmetologės 
(-ai), manikūristė, plaukų priaugintoja. 
Tel. 8 604 86 090. 
94353

Naujas pramogų centras Akropolyje skubiai 
ieško administratorių, pramogų operatorių! 
Išsamiau tel. 8 659 31 305, www.arenaep-
silon.lt 
94697

Poilsio ir reabilitacijos centrui “Pušynas” 
Palangoje nuolatiniam darbui reikalinga 
administratorė (-ius). Tel. 8 686 76 128. 
95339

Reikalingas autošaltkalvis darbui Klaipe-
doje.Tel 8 618 20 008. 
94513

Reikalingas darbininkas dirbti virtuvės 
baldų gamyboje. Darbas Priekulėje. Tel. 8 
687 34 818,  info@alkena.lt
95152

Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas. 
Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 698 25 
401, (8 46) 342 551. 
94559

Reikalingas žolės pjovėjas. Atlyginimas 
1200 į rankas. Tel. 8 699 91 664. 
95294

Reikalingi laiškininkai, skrajučių išnešiotojai 
Mogiliovo, Simonaitytės, Sausio 15-osios ir 
Vėtrungės mikrorajonuose. UAB „Greitasis 
kurjeris“, tel. 8 601 54 443. 
95342

Reikalingi metalo apdirbimo specialistai: 
tekintojai, frezuotojai. Tel. 8 698 84 678, 
e.paštas info@pamariostatyba.lt
94993

Reikalingi patyrę barmenai (-ės), padavėjos 
(-ai). Tel. 8 604 77 725. 
94718

Reikalingos pardavėjos darbui su žuvimi 
(rūkyta ir šviežia). Slenkantis grafikas. Tel. 
8 678 82 600. 
95229



Šaldymo įrengimų remonto meistrui 
(galima lanksčiu grafiku arba nepilnai 
darbo dienai) arba norinčiam to išmokti. 
Tel. 8 656 99 099.
94983

Socialinė valymo paslaugų įmonė priims į 
darbą valytojas (-us), kiemsargius, turinčias 
(-ius) 35-55 % darbingumą. Tel.8 618 
00 837.
93088

Statybos bendrovei reikalingas projekto 
vadovas, renovacijų darbams atlikti. Tel. 
8 685 19 687. 
95223

Techninis darbuotojas/specialistas.
Techninių užduočių sprendimas ir vykdy-
mas.Reikalavimai: imlumas, loginis masty-
mas, noras dirbti ir užsidirbti. Vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. +370 659 09 379, kas-
paras@balticbelt.lt.
93008

(Atkelta iš 16 p.)
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S I Ū LO  D A R B Ą

Transporto įmonei reikalingas (-a) trans-
porto vadybininkas (-ė) koordinuoti 
įmonės transporto darbą. Reikalavimai: 
patirtis transporto srityje, labai geros 
anglų kalbos žinios, darbas kompiuteriu, 
kruopštumas, atsakingumas. Gyvenimo 
aprašymą siųsti el.paštu: info@wtrucks.lt.
95130

UAB “Švyturio taksi” reikalinga dispečerė ir 
2 taksi vairuotojai. Tel. 8 655 50 220. 
94468

UAB “Klaipėdos monolitas” reikalingi 
monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų 
betonuotojai, suvirintojai. Tel. pasiteirauti  
(8 46) 411 840,   tel. 8 685 46 240. 
95066

UAB reikalingi staliai, medinių durų, laiptų 
gamintojai, lakuotojai purkštukais. Tel. 8 
670 16 809. 
94683

UAB vykdančiai inžinerinių komunikacijų 
statybos darbus, reikalingi “Bobcat” GEHLL 
mašinistas, vamzdynų montuotojai, beton-
uotojai. Tel. 8 616 13 784, 481 335. 
94779

Valymo paslaugų įmonei reikalingi valy-
tojai (-os), baldų, langų, vidaus patalpų 
valymui. Kiemsargiai. Tel. 8 683 87 787. 

I E Š K O  D A R B O
28 m. dirbantis vyras - inžinerinis univer-
sitetinis išsilavinimas, anglų, rusų k., ieško 
papildomo arba pagrindinio darbo. Tel. 8 
675 39 867. 
94877

Apkūni simpatiška jauna moteris ieško ge-
rai apmokamo darbo. Tel. 8 661 53 249. 
93812

Jauna moteris ieško darbo, gali masažuoti. 
Tel. +370 676 01 105.
95257

Jauna, simpatiška moteris ieško bet 
kokio darbo. Siūlyti variantus. Tel. 8 674 
64 249.
94871

Miela 38 metų blondinė ieško darbo. Tik 
skambučiai tel. 8 672 37 297. 
95181

Simpatiška, miela moteris ieško darbo. 
Siūlyti variantus. Tel. 8 609 71 199. 
95189

Simpatiška, švelni mergina ieško bet kokio 
darbo, gali masažuoti. Tel. 8 645 11 331. 
95168

Sportiška miela virš 50 m. moteris ieško 
papildomo darbo. Masažas. Tel. 8 694 41 
659 tik skambučiai. 

M E D I C I N A

DRAGŪNŲ ODONTOLOGIJOS CEN-
TRAS! Dantų gydymas, proteza-
vimas, implantavimas, higiena, 
balinimas. Dragūnų g. 1, tel. 8 645 
38 282, (8 46) 411 115.

82525

Ginekologijos ambulatorija. Dirba gy-
dytojai: S. Neverauskienė, E.Žukienė, 
V.Urbanavičiūtė, T.Dėdinienė, m.d. 
A.Fabijonavičius, A. Milkintaitė. Vyturio 
g. 2-4, tel. 326663, 324111, 8 - 655 05088, 
www.moteruklinika.lt 
93734

Gyd. A.Grigaliūnas gydo, išblaivina, kon-
sultuoja, koduoja. Tel. 8 699 34 700. (0-24 
val.), www.arlaida.lt. 
93466

Gyd.urologas - seksologas, med. mokslų 
daktaras konsultuoja inkstų, šlapimo 
takų, seksualinių sutrikimų klausimais, 
echoskopijos. Taikos pr. 32. Tel. 8 657 
89 603.
91667

Medicinos mokslų daktaras, profeso-
rius Borisas Ivnevas koduoja nuo alko-
holio ir rūkymo. Gydymas vyksta PSPC 
(buvusi 3-a poliklinika) rugpjūčio 24 
ir 25 d. 9.00 val. Registracija, konsul-
tacija: UAB „SODALITAS“, Debreceno 
47-1, Klaipėda. Tel. (8 46) 379 922 
(14.00-18.00), 8 694 83 005 (10.00-
18.00), www.sodalitas.lt. 
92102



“Vakarų ekspresas” sveikina jaunavedžius! Eimanto CHACHLOVO nuotr.

VesTuVių  ekspresas

Savaitgalį Klaipėdoje susituokė
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VIEŠBUTIS-RESTORANAS 
“MAGNISIMA”

J. Janonio g. 11, Klaipėda, 
tel.: +370 46 310901.

Moliūgų sriuba.

Lašišos kepsnys su špinatais.

Vištienos užkepėlė.

SPORTO KLUBAS “APELSINAS”

Herkaus Manto g. 84A, II a. (PC “Studlendas”) 
tel. (8 46) 259922; 

Vingio g. 8A, II a. (PC “Vingis”), tel. (8 46) 322522, 
Klaipėda, www.apelsinas.lt

Dienos pietūs nuo 12 iki 14 val. 
sporto klube tik 13,99 Lt!

Treniruotė + sportinis kokteilis. 

Keiskite įpročius - pietaukite 
sporto klube!

Kavinės ir restoranai pasilieka
sau teisę keisti dienos meniu

Barų, restoranų, kavinių reikmenys.
Švaros ir higienos 
prekės verslui

pieTų perTrauka

Rubrikos rėmėjas:
www.bareka.lt
8682 50616

TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“.
7.25 „Simpsonai“.
7.55 „Meilės triumfas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Nuodėmių dešimtukas.
11.00 „Garfildas 2“.
12.40 „Didvyrių draugužiai“.
13.10 „Hana Montana“.
13.40 „Drakonų medžiotojai“.
14.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
14.40 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“.
15.10 „Simpsonai“.
15.40 „Natalija“.
16.40 „Ašarų karalienė“.
17.40 „Moterys meluoja ge-
riau“.
18.45 TV3 žinios. TV3 sportas. 
TV3 orai.
19.15 Draugiškos vyrų krepši-
nio rungtynės. Lietuva - Šve-
dija. Tiesioginė transliacija.
19.55 Rungtynių pertraukoje - 
„3 už Lietuvą“.
21.10 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
21.50 T V 3  va k a ro  ž i n i o s. 
TV3 sportas. TV3 orai.
22.10 „Vestuvių muzikantai“.
23.10 Romantinė drama „Vaka-
ras“.
1.30 „Penktadienio vakaro 
žiburiai“.
2.20 „Aiškiaregys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 Nuo... Iki.
7.05 „Smalsutė Dora“.
7.35 „Auklė“.
8.05 „Farų šeima“.
9.05 „Havajai 5.0“.
10.45 Veiksmo komedija „Ma-
žasis didysis karys“.
12.55 „Dreikas ir Džošas“.
13.25 „Kung Fu Panda“.
13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“.
14.25 „Auklė“.
15.00 „Uždrausta meilė“.
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.45 24 valandos.
18.45 Ž i n i o s .  K r i m i n a l a i . 
Sportas. Orai.
19.25 Tikras gyvenimas. „Tapy-
tojo žmonos paveikslas“.
20.20 „Ponas Bynas“.
21.00 Kriminalinė Lietuva.
21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. 
Sportas. Orai.
21.40 Siaubo f. „Vis dar žinau, 
ką veikei aną vasarą“.
23.45 „Farų šeima“.
0.40 „Vampyro dienoraščiai“.
1.35 „Išrinktieji“.

LRT 
5.50 Programos pradžia.
6.00 Labas rytas, Lietuva.
8.40 Pa s a u l i o  l e n g vo s i o s  
atletikos čempionatas. Disko 
metimas. Kvalifikacija (da-
lyvauja V.Alekna). Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.
11.00 LRT vasaros studija. Tie-
sioginė laida.
12.00 „Namelis prerijose“.
13.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva. 
Tiesioginė aktualijų laida.
15.00 LRT radijo žinios. Orai.
15.10 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“.
16.15 „Šerloko Holmso sugrįži-
mas“.
17.15 Žingsnis po žingsnio.
17.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). Sportas. Orai.
18.00 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. Finalai. 
Šuolis su kartim, kūjo metimas, 
110 m vyrų barjerinis bėgimas; 
rutulio stūmimas. 400 m, 100 
m moterų bėgimas. Tiesioginė 
transliacija iš Maskvos.
20.55 Loterija „Perlas“.

16.00 „Blogiau nebūna“.
17.00 „Dviese geriau“.
17.30 Juokas juokais.
18.00 „Apgavystės“.
19.00 Langai.
21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko 
Holmso ir daktaro Votsono nuo-
tykiai“.
22.20 „Nuotakos siaubūnės“.
23.20 „Blogiau nebūna“.
0.15 Sveikatos ABC.
0.45 „Jos vardas Nikita“.

Info  TV
5.30, 7.05, 8.15, 10.30, 13.45 
24 valandos.
6.15 Diagnozė: valdžia.
7.50, 12.45 Pasivaikščiojimai. 
VDU karta.
9.00 Žinios.
9.15 KK2 Penktadienis.
11.15 Pasaulis X.
12.00 Nuo... Iki.
13.15 Girių horizontai.
14.30 Valanda su Rūta.
15.55 KTV - kino ir televirtuvė.
16.25 Ne vienas kelyje.
17.00 Info diena.

TV8
9.50 „Linksmieji draugai“.
10.20 Senoji animacija.
10.50 Veiksmo drama „Nukreip-
tas skrydis“.
12.30, 17.00 Meilės konve-
jeris.
13.30, 19.00 „Marimar“.
14.30, 20.35 „Naisių vasara“.
15.00 „Žavūs ir drąsūs“.
16.00 Gaminame kasdien.
18.00, 23.40 „Gydytojos die-
noraštis“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.05 „Nusivylusios namų šei-
mininkės“.
22.00 Komedija „Margo vestu-
vėse“.

Lietuvos ryto  TV
6.34 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Žinios.
7.15 „Stalino bunkeris Samaro-
je. Vieta, keičianti likimus“.
8.15 Supernamai.
8.45 Mūsų miškai.
9.15 Šiandien kimba.
9.50 Skonio reikalas.
10.40 „WikiLeaks“. Paslaptys ir 
melas“.
12.00, 15.45 „Mis Lietuva 2013“ 
iš arti.
12.05 Muzikinis f. „Pašokime!“
14.00 TV pokštai.
14.30 TV parduotuvė.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 TV pokštai.
15.50 Komedija „Pora kaip tvo-
ra“.
17.00, 18.00 Žinios. Orai.
17.20, 18.25 TV pokštai.
18.55 „Mano brolis - islamis-
tas“.
20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš 
arti.
20.10 Ilgai ir laimingai.
21.00 Reporteris. Orai.
21.35 „Froido metodas“.
22.55 „Mis Lietuva 2013“ iš 
arti.
23.00 Bobų vasara su Asta.
24.00 Reporteris. Orai.
0.35 Pašėlę TV pokštai.
1.05 Ilgai ir laimingai.

LRT kultūra
8.00 Gustavo enciklopedija.
8.30 Keliaukim!
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.20 „Šviesa amžinoji dainos“. 
Koncertas, skirtas Gintauto 
Abariaus kūrybai.
12.40 Teatrologės Irenos Alek-
saitės 80-mečiui. Valanda su 
Monika Mironaite.
13.25 Žurnalisto, rašytojo Stasio 
Kašausko 70-mečiui. Sėkmės 
formulė.
13.55 Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionatas. Transliacija iš 
Maskvos.

14.05 Ypatingas atvejis.
15.00 TV serialas “Kilmingųjų 
mergelių instituto paslaptys”.
16.35 TV serialas “Pabučiuokite 
nuotaką”.
17.30, 3.15 Tiesioginis eteris.
19.50 TV serialas “Tyrimo pa-
slaptys”.
22.35 Amžiaus ligos.
23.45 TV serialas “Bėgti”.
0.40 Žinios +
0.55 Vaidybinis f. “Įėjimas į labi-
rintą” (1).
2.20 Sąžiningas detektyvas.

RTVi
.00 Šalis ir žmonės.
7.00 Vaidybinis f. “Šiaurės laivyno 
junga”.
8.30 Animacinis f.
9.00 Vaidybinis f. “Marsas”.
11.00, 15.00 TV serialas “Opera-
tyvinė grupė”.
12.00, 21.00 TV serialas “Volfas 
Mesingas”.
13.00 Vaidybinis f. “Senovinio 
gyvenimo drama”.
14.30 Rusiškas akcentas.
16.00, 19.00, 22.00 Šiandien 
pasaulyje.
16.08, 19.08, 1.00, 4.00 Ypatinga 
nuomonė.
17.00 Metų daina.
17.15, 23.00 Vaidybinis f. “Kova 
su šešėliu” (1,2).
20.00, 5.00 TV serialas “Teisingu-
mo tuzinas”.
2.00 Vaidybinis f. “Todėl, kad 
myliu”.

NTV ÍÀØÅ ÊÈÍÎ 
7.00 Vaidybinis f. “Nuotraukos ant 
sienos” (2).
9.00 Vaidybinis f. “Felikso” seklių 
biuras”.
11.00 Vaidybinis f. “Kartą sume-
lavus&”
13.00 Vaidybinis f. “Snieguolę 
kvietėte?”
14.30 TV serialas “Rezidento 
klaida”.
16.00 Vaidybinis f. “Guberna-
torius”.
17.30 Vaidybinis f. “Didžiausias 
troškimas”.
19.00 Vaidybinis f. “Žvaigždė”.
21.00 Vaidybinis f. “Vienuolika 
vilčių”.
23.00 Vaidybinis f. “Talentai ir 
gerbėjai”.
1.00 Vaidybinis f. “Sidabrinis 
reviu”.
2.30 TV serialas “Rezidento klai-
da”.
4.00 Vaidybinis f. “Žmogus, kuris 
ėmė interviu”.
5.30 Muzikinis f. “Muzikiniai 
žaidimai”.

Eurosport
8.30 Lengvoji atletika.
11.45 Motosportas.
13.00 Lengvoji atletika.
14.30 Dviračių sportas.
15.30 Dviračių sportas.
17.30 Lengvoji atletika.
21.15 Dviračių sportas.
22.15 Sporto linksmybės.
22.30 Sporto užkulisiai.
22.45 Lengvoji atletika.
0.15 Dviračių sportas.
1.30 Fechtavimas.

Viasat Sport Baltic
11.00 Krepšinis. Europos moterų 
čempionato finalas.
13.00 Tenisas. Monrealio turnyro 
finalas.
16.00 Futbolas. “Manchester 
United” - “Wigan”.
18.00 Tenisas. Cincinačio turny-
ras. Tiesioginė transliacija.
0.00 Pokeris. The Big Game tur-
nyras.
1.00 Tenisas. Monrealio turnyro 
apžvalga.
2.00 Tenisas. Cincinačio turnyras. 
Tiesioginė transliacija.
5.30 Programos pabaiga.-
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TV3
1

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako

21.00 Pa n o ra m a .  S p o r t a s. 
Orai.
21.30 Emigrantai.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Emigrantai.
22.30 Dokumentinio kino va-
karas. „Britanijos karališkosios 
vestuvės“.
23.30 Vakaro žinios. Sportas. 
Orai.
23.45 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai“.
0.45 „Šerloko Holmso sugrįži-
mas“.

Baltijos  TV
6.30 Televitrina.
7.00 Nacionalinė loterija.
7.03 „Muchtaro sugrįžimas“.
8.00 Atsargiai - moterys!
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Žmogus prieš gamtą. 
Mėgėjų išbandymai“.
10.00 Ekstrasensų mūšis.
11.00 „Pasiklydusi širdis“.
12.00 Kalbame ir rodome.
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.00 „Liejyklos gatvė“.
15.00 „Mentai“.
16.00 Ekstrasensai detektyvai.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Žinios.
18.25 „Liejyklos gatvė“.
19.25 Oplia!
20.00 Žinios.
20.25 Gyvenimo spalvos.
21.25 Trileris „Informatorius“.
0.25 „Spartakas. Kraujas ir 
smėlis“.
1.25 „Gyvi numirėliai“.
2.20 Bamba TV.

TV6
9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
10.00, 16.00 „Vampyrų žu-
dikė“.
11.00 „Pelkė“.
12.00 „Naujokė“.
13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vai-
kų“.
14.00, 2.10 „Trečias luitas už 
Saulės“.
15.00 Išlikimas.
17.00 „Motopatruliai“.
18.00 „Kaulai“.
19.00, 1.20 „CSI kriminalistai“.
21.00 „Rezidentai“.
22.00 „Naša Raša“.
23.30 Siaubo f. „Balsai iš anapus 
2“.

Sport 1
12.00 Televitrina.
13.00, 22.15 Angliškojo biliar-
do Premier lyga.
14.55 LKL Lietuvos krepšinio 
lyga. „Prienai“ - Klaipėdos „Nep-
tūnas“.
16.35 LKL Lietuvos krepšinio 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - 
„Prienai“.
18.15 „Sniegas akyse“. TV žur-
nalas žiemos sporto mėgė-
jams.
19.15 Sportas LT. Vilnius dance 
festival 2011 (varžybos).
19.45 Sportas LT. Vilnius dance 
festival 2011 (parodomoji).
20.45 Futbolo dievai. Pele.
21.15 Automoto.
21.45 Ekstremalaus sporto žur-
nalas „Rip“.

TV1
7.10 Dienos programa.
7.15, 15.00 Teleparduotuvė.
7.50 „Jos vardas Nikita“.
8.45, 20.00 „Havajai 5.0“.
9.45 „Draugai X“.
10.35 „Juokingiausi netyčiu-
kai“.
11.05 „Beprotiški mažųjų nuo-
tykiai“.
11.30 „Garfildas“.
11.55 „Drakonų kova Z“.
12.20 „Striksės“.
13.10 „Magijos paslaptys“.
14.00 „Talismanas“.
15.30 „Šeimynėlė“.

16.15 Žinios.
16.35 Laba diena, Lietuva.
17.15 Vizijos ir tikrovė. XIX a. 
Vilniaus šviesuoliai V.Sirokomlė 
ir A.H.Kirkoras.
18.00 Svečių ekspresas.
18.25 Futbolas. SMScredit.lt 
A Lyga. „Dainava“ - „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija iš Aly-
taus.
20.30 Dainuoja Vaclovas Dauno-
ras. 1980 m.
21.00 Architekto Algirdo Kauš-
pėdo jubiliejui. „Ar jau įnešti 
„Antį“? 1988 m. Rež. L. Pango-
nytė.
21.15 Architekto Algirdo Kauš-
pėdo jubiliejui. Muzikinis f. 
„Kažkas atsitiko“. 1986 m. Rež. 
A.Pozdniakovas.
22.20 Komedija „Žmonos maiš-
tas“ (subtitruota).
24.00 Panorama. Sportas. Orai.
0.30 Pasaulio lengvosios atleti-
kos čempionatas. Transliacija iš 
Maskvos.

Balticum TV
9.00 Maisto detektyvai.
9.30 Joe Zee mados pamokos.
10.30 „Misija: išteisinti!“
11.30 Misijos Baltijos jūros 
regione.
12.00 Įspūdingiausių interjerų 
dešimtukas.
12.30 „Sesers vestuvinėje su-
knelėje“.
14.15 „Komanda Č“.
15.15 „Verbų sekmadienis“.
16.15 „Pusė gyvenimo“.
18.00 Gyvūnai - darbo pirmū-
nai!
18.30 „Vaiduokliškos istorijos“.
19.00 „Likimo dovana“.
20.00, 23.05 Balticum TV ži-
nios.
20.15 „Senas geras faras“.
21.15 Kino akademija. „Pasitin-
kant Ali“.
23.20 „Samdomų žudikų val-
džia“.

Pirmasis Baltijos k.
6.00 TV kanalas “Labas rytas”.
9.00 Gyventi sveikai.
10.00 Metas pietauti.
10.45 Tiesa kažkur šalia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vaidybinis f. “Du bilietai 
į Veneciją”.
13.25 G. Malachovo laida.
14.05 Kitos naujienos.
14.25 TV serialas “Pėdsakai”.
15.20 Suprasti. Atleisti.
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 TV serialas “Moterų gy-
dytojas”.
17.55 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas. Lietuvos “Laikas”.
21.05 TV serialas “Metas my-
lėti”.
22.05 TV serialas “Mylintys tik 
vieną kartą”.
0.10 Lietuvos “Laikas”.
0.20 TV serialas “Gydytojas”.
1.05 TV serialas “Palikimas”.
2.00 Vaidybinis f. “Užeiga Pia-
tnickajos gatvėje”.
3.25 Suprasti. Atleisti.
3.50 Mados nuosprendis.
4.40 TV serialas “Moterų gy-
dytojas”.
5.25 Muzikinis kanalas.
5.50 Lietuvos “Laikas”.

RTR Planeta
5.00 Rusijos rytas.
9.00, 21.35 TV serialas “Sklifo-
sovskis”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Žinios.
10.30 1000 smulkmenų.
11.15 Apie tai, kas svarbiausia.
12.00, 4.10 TV serialas “Jefro-
sinija”.
13.30, 16.10, 18.40 Žinios. 
Maskva.
13.50 Žinios. Budėtojų dalis.



Penktadienio naktį Klaipėdos naktiniame 
klube “PORT by BarBar’a” grupių “Pop La-
dies” ir “69 Danguje” merginos padarė tai, ko 
uostamiestyje dar nėra buvę. Muzikinę dvikovą 
scenoje surengusios atlikėjos pasiuntė visus 
klubinėtojus į euforijos nokdauną. Pirmos į sce-
ną užlipo “69 Danguje” merginos, vėliau jas 
pakeitė “Pop Ladies” trejetukas. Praėjus pir-
majai pasirodymo daliai, atlikėjos leido klubi-
nėtojams kiek atsipūsti, tačiau neilgam. Grįžu-
sios į sceną merginos ir vėl privertė visą publi-
ką kelti rankas į viršų. Džordanos Butkutės 
dainą “Nemylėjau tavęs” grupės “Pop Ladies” 

merginos atliko užsilipusios ant baro, o iš Natalijos Bunkės rankų publikai atiteko nemokami 
gėrimai. Įspūdingą pasirodymą merginos baigė bendra daina - visiems gerai žinomu kolek-
tyvo “Rondo” šlageriu “Margarita”.

„Bulvaras” tęsia konkursą „Vaka-
rų Lietuvos automobilių statymo 
ypatumai”. Jis vyks tol, kol bus no-
rinčių viešumu kovoti su automobilių 
statymo „genijais”. Kas mėnesį ap-
dovanosime komisijos geriausia pri-
pažintos nuotraukos autorių. Norin-
tieji dalyvauti konkurse nuotraukas 
gali įkelti interneto svetainės www.
ve.lt skiltyje „Konkursai” arba siųs-
ti el. paštu bulvaras@ve.lt, taip pat 
tai galima padaryti tradiciniu paštu, 
adresu „Bulvarui”, „Vakarų ekspre-
so” redakcija, M. Mažvydo al. 3, LT-

Juokas pro ašaras
Merginos dažniausiai pradeda laikytis die-

tos trimis atvejais: 1. kai išsiskiria su vaikinu; 
2. kai ima susitikinėti su vaikinu; 3. pirmadie-
niais.

Anekdotai
Prancūzijos avialinijų lėktuvas sudūžta Af-

rikos džiunglėse. Visi keleiviai žūsta, tik vienai 
labai žaviai stiuardesei pavyksta išlikti gyvai. 
Panelė ima brautis per brūzgynus. Ją pamato 
už vešlaus krūmo pasislėpę kanibalai - tėvas 
ir sūnus. Tėvas praranda žadą. Sūnus, ilgokai 

rijęs seiles, stukteli tėvui į pašonę:
- Ką, tėvai? Puolam ir suvalgom?
Tėvas papurto galvą, įsikiša už juostos pei-

lį ir taria:
- Ne, mano sūnau. Valgysim tavo mamą.

  

Pas direktorių ateina cecho viršininkas:
- Ponas direktoriau, kada gi pagaliau išlei-

site mane atostogų?
- Atostogų, atostogų… Tu ir taip visą va-

sarą prie atviro lango prasėdėjai...
  

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia 
Petriuko:

- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Die-

vas?
- Ievą.

  

Vyras įbėga į parduotuvę ir šaukia:
- Kas mano žmonai vietoj dantų pastos 

pardavė klijų?
- Aš, - nedrąsiai atsako praktikantas.
- Ačiū, štai tau 100 litų! Pagaliau namie 

ramu.

Bulvaroskopas
Norite sutikti pavasarį su nauja ir visada 

madinga apranga? Armija laukia jūsų!

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai
konkursas
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MiesTelio  Žinios

dami, kad patys vieni galite viską pakeisti. Atsiras laikinų 
kliūčių, trukdančių jūsų planams.

oŽIArAGIS. Būsite linkę ieškoti naujų pažin-
čių, ryšių arba per draugus siekti ankstesnių 

meilės santykių atgaivinimo. Pasistenkite nesugriauti 
to, kas jums be galo svarbu, nuoširdžiai aiškinkitės 
santykius.

VAnDEnIS. Gana įtempta atmosfera gali susida-
ryti darbe. Venkite paviršutiniškumo, atsainumo, 

laikykitės darbo saugos bei vidaus tvarkos taisyklių. 
Būtina savitvarda, taktas. Labiau rūpinkitės sveikata.

ŽUVYS. Mintys ir kalbos suksis apie galimus 
svečius iš užsienio, svarbius vizitus ir pan. Galbūt 

teks atstovauti kieno nors interesams, leistis į kelionę. 
Rūpesčių gali sukelti vaikai. Dėl meilės taip pat galite 
nerimauti, patirti didelį ilgesį ar dilemą.

DVYnIAI. Regis, nei materialiniai, nei kiti sun-
kumai nesutrukdys siekti užsibrėžto tikslo, jeigu 

tik sugebėsite sutarti su kitais žmonėmis, suderinti 
interesus. Galimas pokalbis dėl darbo, kitų pareigų, nu-
matomos komandiruotės ar stažuotės.

VĖŽYS. Galimi išbandymai meilės ir kūrybos 
sferoje. Galbūt užlies romantiškų prisiminimų 

banga, tačiau kartu su ja atgis senos nuoskaudos, 
abejonės. Trokšite susigrąžinti nepamirštamą aistrą, 
kad ir trumpam.

LIŪTAS. Šiandien ne tiek daug pavyks padaryti, 
kiek planuojate. Atsiras kliūčių. Būsite linkę 

slapukauti, veltis į neaiškias avantiūras. Arba žmogus, 
kurį neblogai pažįstate, užmins mįslę, sukels įtarimų. 
Venkite svaigalų.

MErGELĖ. Naujienų galite sulaukti iš giminaičių, drau-

gų. Dėl to gali keistis jūsų planai. Reikalą, susijusį 
su kelione, pervežimu, ryšiais, gali tekti koreguoti. 

Kontroliuokite savo kalbą, jei nenorite pakenkti asme-
niniams santykiams.

SVArSTYKLĖS. Bus nelengva susitaikyti su ap-
linkinių savanaudiškumu. Nebūkite kategoriški ir 

nesinervinkite, kad jūsų negirdi ar nesupranta. Verčiau 
paieškokite temos, kuri nekelia konfrontacijos.

SKorpIonAS. Galimi nesusipratimai dėl ekstra-
vagantiškų jūsų arba partnerių poreikių. Kitiems 

gali atrodyti, kad jūs kuriate įtampą ir demonstruojate 
kaprizus. Gali tekti aiškintis dėl fi nansinės ar kitos atsa-
komybės, vertybinės orientacijos.

šAULYS. Dėl neatsargumo gali nukentėti jūsų 
arba kažkieno kito sveikata, piniginės turinys. 

Nesuklyskite pasikliaudami vien savo nuožiūra ir many-

AVInAS. Regis, jus trauks uždraustas vaisius, 
neduos ramybės svetima nauda ir svetimos nuo-

dėmės. Tai gali kiek pakenkti jūsų reputacijai, piniginei. 
Turite kontroliuoti save, kad išvengtumėte papildomų 
problemų.

JAUTIS. Jus gali suerzinti partnerio egoizmas 
arba apvils žmogus, iš kurio nemažai tikėjotės. 

Tam tikra prasme turbūt paaiškės, kad viršijote savo 
galimybes ar pažeidėte principus. Galite kurti permainų 
planus.

07 23 - 08 22
Zodiako ženklas Liūtas

ASTROLOGIJA

kas  dedasi  pasaulYJe

Boulingo klubas ir sporto baras “Honolulu” 
sveikina  sukaktuvininkus ir dovanoja 30 % nuolaidą boulinge teikiamoms paslaugoms bei 10 % nuolaidą patiekalams ir gėrimams! pasiūlymas galioja 3 dienas prieš 
gimimo dieną ir tris dienas po gimtadienio - asmens dokumentą pateikti privaloma! Išankstinė rezervacija būtina tel.: (8 46) 22 99 99, naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda

ŠIANDIEN  s
 m. gimtadienį 
švenčia Austėja 
Martinkaitė. 

Yra kuo pasidžiaugti, 
kai šitiek pragyventa... 

Šiandien 
garbingą 90 m. jubiliejų 
švenčia Juozas peldys. 

Sveikina 
folkloro klubas 

“Šeimyna”. 

Mielas Tėveli, Seneli, patikėk, neturime nieko brangesnio 
už tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo 
gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada 
nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje   
           nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias 
                   tegu būna ilgas ir šviesus.

Šiandien garbingą 80 m. jubiliejų švenčia Jonas Jonikas.

 Sveikina dukra Violeta, žentas Alvydas ir anūkas Marius.  

nušvitimas
Aną naktį, kai dangus maišėsi su žeme, kai skrodė žaibai, o vėjas lenkė medžių viršūnes 

prie žemės, Smiltelės gatvėje gyvenantis Izidorius danguje pamatė Ženklą. “Suprantu, kad 
galite iš manęs juoktis, bet man atrodė, kad apie pusę valandos virš Klaipėdos skraidė neat-
pažintas objektas (NSO). Žibėjo kelios baltos lemputės, lyg fotoaparato blykstės, ir viena 
raudona. Iš pradžių pamaniau, kad tai lėktuvas, tačiau lėktuvas skrenda tolygiai ir nestabčio-
ja. O tas objektas paskrenda, sustoja. Galiausiai jis sustojo kažkur virš jūros, pakeitė kryptį 
30 laipsnių kampu, ir grįžo atgal. Manau, kad jis  zondavo Klaipėdą. Tą NSO matė ir žmona, 
ir Smiltelės gatvėje esančios automobilių saugojimo aikštelės budėtoja. Ji tą objektą stebėjo 
pro žiūronus”, - prisiekinėjo Izidorius. Jis atsiprašinėjo “Bulvaro”, kad objekto nenufotogra-
favo, mat tuo metu buvo labai sutrikęs. “Suprantu, kad mano pasakojimas panašus į kliedesį, 
bet pasakoju apie tai, ką mačiau”, - teigė Smiltelės gatvėje gyvenantis vyriškis. “Bulvaras”, 
paskambinęs į Lietuvos skrydžių valdymo centrą, gavo tokį viršininko atsakymą: “Aš tą va-
karą taip pat vartojau, bet tikrai ne tiek.”

VISAGALIS.  s “Mersedesui viskas galima... :) 
Kad ir dvi invalidams skirtos vietos”, - rašo nuo-
trauką atsiuntęs Darius. 

92131 Klaipėda. Norintieji, kad į jų nuotraukas atitinkamai sureaguotų policijos pareigūnai, 
laiške turi nurodyti ir tikslų pažeidimo laiką.
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Merginų dvikovoje - nokdaunas žiūrovams

Išmokė peles važinėtis riedlente
Australijos miesto Gold Kousto gyventojas Šeinas Vilmotas (Shane Willmott) išmokė 

namines peles važinėtis riedlentėmis. Vyras teigė, kad gyvūnai gali to išmokti treniruojami 
nuo mažens. Š. Vilmotas pasakoja, kad supratęs, jog negalės vedžiotis graužikų į paplūdimį 
šaltuoju metų laiku, nusprendė juos išmokyti važinėtis miniatiūrinėmis transporto priemo-
nėmis. Jo auginamos pelės garsėja ir plaukiojimo banglentėmis įgūdžiais. Pelės važinėjasi 
specialiame mažame parke, kurį Š. Vilmotas įrengė savo kieme. Kai kurie graužikai skrieda-
mi riedlente gali net peršokti degantį žiedą. “Pelės mėgsta važinėtis. Per visus dešimt šių 
graužikų treniravimo metų dar nė vienas nemirė nuo pratimų”, - pabrėžia australas. 

VAKAR  s
jubiliejų šventė 
Laimutė Jan-
čauskienė. 

Sveikinimus siųskite 
el. paštu 

gimtadienis@ve.lt.  
Mokami nestandartiniai  

sveikinimai bet kuria 
proga priimami dienraščio  

Klientų aptarnavimo  
skyriuje M. Mažvydo al. 3.  
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