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Lauko kavinės nori dirbti iki paryčių
Merdinčius šalies senamiesčius atgaivinti norintys verslininkai siekia pailginti lauko 
kavinių darbo laiką. Uostamiesčio mero teigimu, klaipėdoje toks sprendimas galimas 
tik susitarus restoranų savininkams ir senamiesčio gyventojams. 

NORAI.  s verslininkai norėtų, kad va-
sarą lauko kavinėms būtų leista dirbti iki 
vidurnakčio ar net 3 val. ryto. esą tik taip 
į šalies senamiesčius pavyks pritraukti 
daugiau gyvasties.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Albertas BARAUSKAS albertas@ve.lt

Sentencija.  s apžvalgininkas rytas sta-
selis: “andai premjeras algirdas Butkevičius net 
neslepia šiuo metu dedąs pastangas (teigia, kad 
ne tik deklaracijomis, bet ir tiesioginiais skam-
bučiais), kad Lietuvoje būtų “daugiau pigios 
rusiškos elektros energijos”. net spėlioti nerei-
kia: iš monopolines rusiškos elektros eksporto 
operacijas vykdančio koncerno “inter raO”... 
keista. dar visai neseniai socialdemokratų poli-
tinė retorika buvo priešinga. Jie sakė, kad “inter 
raO” ir ypač jo dukrelė Lietuvoje - “inter raO 
Lietuva” - yra ne kas kita, kaip tik konservatorių 
partinė kasa.” 

Šventės.  s Policijos departamento duo-
menimis, pernai naudojant pirotechnikos 
priemones buvo sužaloti 26 žmonės. iš jų 12 
nepilnamečių. Per pastaruosius penkerius metus 
dėl pirotechnikos gaminių naudojimo taisyklių 
pažeidimų šalyje kilo 52 gaisrai. 

Prevencija.  s vakar valstybinės eismo 
saugumo komisijos posėdyje aptarta avarin-
gumo situacija šalyje ir policijos vykdomos 
prevencinės priemonės, kurios dar intensyviau 
bus taikomos artėjančiu šventiniu laikotarpiu. 

Grąžins?  s seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė teigia, jog jau šį mėnesį žuvusiųjų 
sausio 13-ąją aukų artimiesiems turėtų būti 
pradėtos grąžinti nusavintos pensijos. O kitų 
metų sausio ir vasario mėnesiais, anot jos, bus 
pradėta grąžinti vyresniems žmonėms, sulau-
kusiems 80 metų.

Nepritaria.  s Premjeras algirdas But-
kevičius neskuba pritarti seimo pirmininkės 
Loretos Graužinienės mintims, kad visai realu 
per metus minimalią mėnesinę algą (MMa) 
padidinti iki 1500 litų. Jo teigimu, MMa negali 
viršyti vidutinio versle dirbančių žmonių atlygi-
nimo - 1300 litų.

Atlygis.  s vakar vyriausybė pritarė pato-
bulintam Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo projektui, 
kuriuo siūloma nustatyti papildomą atlyginimo 
už miestų teritorijose esančią valstybės išperka-
mą žemę būdą – atlyginimą lygiaverčiu miško 
plotu kaimo vietovėje.

Naujovės.  s nuo sausio 1-osios “regitra” 
per praktinio vairavimo egzaminą pradės tikrinti 
saugaus ir taupaus vairavimo įgūdžius. tą nusta-
tančius pakeitimus įsakymu patvirtino vidaus 
reikalų ministras dailis alfonsas Barakauskas. 

Estafetė.  s vakar prezidentė dalia Gry-
bauskaitė atėnuose europos sąjungos tarybos 
vairą  simboliškai perdavė Graikijos prezidentui 
karolui Papoulijui (karol Papoulij) ir ministrui 
pirmininkui antoniui samarui (antonio samar)
Oficialiai Graikija pirmininkavimą pradeda 2014 
m. sausio 1 dieną.

Ar žinote, kad s  Jav kiekvienais metais 
yra išmetama arba brokuojama beveik dvigu-
bai daugiau kečupo pakuočių negu kad jų yra 
suvartojama per tą patį laikotarpį.

Lietuvos žvejams vis pešantis, savo koją į mūsų šalies žvejybos 
verslą vis tvirčiau kelia estai. Žinia, šios šalies atstovai jau įsitvirtino 
Lietuvos laivų statybos ir remonto rinkoje. tad kai kurie specialistai 
sako visiškai nenustebsiantys, jei po kelerių metų Baltijos jūroje 
žvejos tik užsieniečių valdomi laivai.

Dalia BIKAUSKAITĖ dalia@ve.lt

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vaclovas 
Petkus sako, kad estai, Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje 
įsteigę įmones ir besinaudojantys Lietuvai skirta žuvų kvota, daro 
tai, ko nedaro net prašomi mūsų žvejai. 

ATGYVENOS.  s Į mūsų šalies žvejybos verslą įsilieję estai tvirtina, kad mažieji galinio tralavimo žvejybos traleriai, kurių 
dar turi ir Lietuva, yra sovietinių laikų palikimas ir vakarykštė diena.

Estai perima iš lietuvių žvejybą
Redakcijos archyvo nuotr.



taisyklių pažeidimus gyventojams 
gali būti skirtas įspėjimas arba bauda 
iki 2 tūkst. litų.

Vežėjai, pastebėję ne vietoje pa-
liktą automobilį, dažnai kviečia ir po-

licijos pareigūnus, kurie taip pat ga-
li bausti tokius pažeidėjus. 

"Baudos tokiais atvejais atlieka 
ir prevencinę priemonę. Dažnas kitą 
kartą šitaip nesielgia, bet, žinoma, 
yra ir tokių, kuriems jokios baudos 
nepadeda. Visgi manau, kad šiuo 
atveju reikėtų apeliuoti į žmonių są-
moningumą", - sakė Klaipėdos aps-
krities vyriausiojo policijos komisa-
riato Kelių policijos biuro viršininkas 
Ramūnas Šideikis.

Komunalines atliekas Klaipėdo-
je veža dvi bendrovės - "Specialus 
autotransportas" ir "Ekonovus". Šių 
bendrovių atstovai svarsto galimybę 
ant nedrausmingų vairuotojų langų 
klijuoti lipdukus, kuriuose būtų pri-

Atėjus žiemai komunalinių atlie-
kų vežėjai susiduria su problema, kai 
jiems nepavyksta privažiuoti prie 
šiukšlių konteinerių. Dažniausiai 
tam trukdo ne vietoje palikti gyven-
tojų automobiliai. Jie ne tik užgrioz-
dina pravažiavimą siauru kiemu, bet 
neretai būna paliekami tiesiog prie 
konteinerių. Tad, pasak vežėjų, būna 
ir taip, kad į tą patį kiemą tenka grįž-
ti kelis kartus. Dėl to nebesilaikoma 
grafiko.

"Iš pradžių prašėme komunali-
nes atliekas išvežančių vairuotojų, 
kad jie patys fotografuotų pažeidėjus, 
o nuotraukas siųstų mums, bet pa-
aiškėjo, kad jiems nėra kada užsiim-
ti šia papildoma veikla. Todėl pirma-
dienį patys atlikome pirmą tokį reidą 
ir nustebome, kiek daug pažeidėjų. 
Vyrai dirbo suprakaitavę, net fotoa-
paratai išsikrovė", - pasakojo Klaipė-
dos savivaldybės administracijos 
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja 
Kristina Vintilaitė.

Reidą 5 val. ryto pradėję savival-
dybės darbuotojai pirmadienį per ke-
lias valandas nustatė 30 pažeidimų. 
Baudos svyruoja nuo 100 iki 300 litų, 
o už komunalinių atliekų tvarkymo 
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nustebome, kiek daug pažeidėjų. vyrai dir-
bo suprakaitavę, net fotoaparatai išsikrovė.

Kristina VINTILAITĖ, savivaldybės 
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja
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Baus trukdančius išvežti šiukšles

klaipėdoje - donelaitiškas rekordas

valdininkai stojo į kovą su 
nesąmoningais vairuotojais, už-
statančiais komunalinių atliekų 
konteinerius ir taip trukdančiais 
išvežti šiukšles. Žadama, kad šią 
savaitę prasidėję reidai žiemos 
metu bus dažnas reiškinys.

menama, kokios baudos jiems gresia 
už ne vietoje paliktą automobilį.

"Manau, kad ir patys gyventojai 
nori, jog ši problema būtų išspręsta. 
Jiems irgi nepatinka automobiliais 
užgriozdinti kiemai ir laiku neišvež-
tos šiukšlės", - kalbėjo bendrovės 
"Specialus autotransportas” vadovas 
Laimonas Žemaitis.

Jo žiniomis, vieno Panevėžio ga-
tvės kiemo gyventojai šią bėdą 
sprendžia savaip - visi yra sutarę pa-
likti automobilius laisva pavara, tad 
prireikus bet kas gali juos perstum-
ti į kitą vietą.

"Bendruomeniškumas tokiais 
atvejais labai pagirtinas", - šypsojosi 
L. Žemaitis.

Pasak jo, šią problemą žiemos 
metu bandoma spręsti ir konteine-
rius perstatant arčiau magistralinių 
gatvių. Tačiau esą patirtis rodo, kad 
tokiais atvejais gyventojai ir toliau 
pila šiukšles į tą vietą, kur anksčiau 
stovėjo konteineris.

Tikimasi, kad situacija turėtų pa-
sikeisti, kai kiemų tvarkymas ir prie-
žiūra guls ant pačių gyventojų pe-
čių.

"O kol kas galiu pažadėti, kad to-
kius reidus žiemą vykdysime labai 
dažnai", - sakė K. Vintilaitė.

PROBLEMA.  s automobiliais užstatytų komunalinių atliekų 
konteinerių neįmanoma išvežti, tad šitaip besielgiantys vairuoto-
jai turėtų suprasti, kad dėl jų kaltės kiemas gali virsti šiukšlynu.

Edita 
GUDAVIČĖ
edita@ve.lt

Ivona 
ŽIEMYTĖ
ivona@ve.lt

norėdami paminėti artėjan-
čias lietuvių tautos literatūros 
milžino kristijono donelaičio 
300-ąsias gimimo metines 
jauniems žmonėms patraukles-
nėmis formomis, klaipėdos uni-
versiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto Literatūros katedros 
studentai kartu su uostamiesčio 
savivaldybe parengė renginių 
"donelaitis kitaip". 

Pirmojo renginio metu vakar stu-
dentai siekė rekordo "Daugiausia kar-
pinių" - per 100 žmonių karpė Done-
laičio profilį, tikėdamiesi patekti į Lie-
tuvos rekordų knygą. Agentūra "Fac-
tum" patvirtino, kad šiuo metu toks 
rekordas dar neregistruotas.

Renginio metu studentai pagal 
dailininkės Eglės Vilkaitės paruoštą 
Donelaičio profilio šabloną karpė 
skrajutes su K. Donelaičio poemos 
"Metai" citatomis, kurios bus platina-
mos visų 2014 m. jubiliejinių renginių 

metu. Nepriklausomi ekspertai teatro 
kritikė Gitana Gugevičiūtė, dailininkė 
Rima Stasiūnaitė, pedagogų švietimo 
ir kultūros centro direktorius Alfon-
sas Zvėrka palankiai įvertino skraju-
čių kokybę. 

Karpiniai bus siunčiami agentūrai 
"Factum", kuri per dvi savaites turėtų 
universiteto studentus informuoti, ar 
rekordas iš tiesų buvo pasiektas. 

Lietuvių filologijos ir režisūros IV 
kurso studentai renginio metu parodė 

filmo premjerą "Donelaitis šiandien", 
kuriame matyti, kaip šių dienų popu-
liariose televizijų laidose, tokiose kaip 
"Farai", "Svajonių sodai", "Valanda su 
Rūta" atsispindi Donelaičio tekstai. 

Renginio metu Klaipėdos univer-
siteto profesoriai skaitė K. Donelaičio 
eiles, o studentai repavo poemos 
"Metai" žodžiais.  

Geriausių ir greičiausių karpytojų 
laukė savivaldybės Kultūros skyriaus 
ir fakulteto dovanos.

TERMINAS.  s donelaičio profilį karpę klaipėdos universiteto 
studentai per dvi savaites turėtų sužinoti, ar jie pateks į Lietuvos 
rekordų knygą.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.

RENGINIAI
16 val.

KU MF prof. J. Gudavičiaus salėje 
(k. donelaičio a. 5) tautinė vakaronė "ir 
atvažiavo kalėda...", dalyvauja Choreo-
grafi jos katedros studentai.

17.30 val.
Savivaldybės bibliotekos "Kau-

no atžalyno" filiale (kauno g. 49) 
klaipėdos aps. vPk pareigūnų, vietos 
bendruomenės gyventojų bei įvairių 
organizacijų, verslo atstovų, seniūnai-
čių susitikimas.

18 val.
PPC "Akropolis" (taikos pr. 61) 

lauke, prie centrinio įėjimo, "top Gear" 
geriausio automobilio rinkimai.

18 val.
Etnokultūros centre (daržų g. 10) 

susitikimas su etnologe Gražina kadžy-
te "advento dienų prasmės".

18 val.
JC choreografi jos studijoje "In-

karėlis" (Laukininkų g. 13) advento 
vakaras "Po angelo sparnu".

18.30, 19 val.
Friedricho pasaže (tiltų g. 26a) 

18.30 val. kalėdinės giesmės su P. Ma-
šioto progimnazijos vaikų choru; 19 val. 
kavos namuose (ii a.) užsiėmimai šei-
moms: kalėdinių keksiukų puošimas.

PARODOS
16 val.

LDM P. Domšaičio galerijoje 

(Liepų g. 33) atidaroma a. Brako dai-
lės mokyklos moksleivių diplominių 
darbų paroda "evoliucija. Proveržis. 
Perspektyvos".

17.30 val.
Klaipėdos galerijos filiale (PC 

"Herkaus galerija", Herkaus Manto g. 
22, ii a.) atidaroma Broniaus rutkausko 
freskos ir aliejinės tapybos paroda.

TEATRAS
17.30 val.

Dramos teatro repeticijų salėje 
(teatro g. 2) k. dragunskajos "Luna-
čiarskio lunaparkas".

20 val.
Žvejų rūmuose (taikos pr. 70) 

Pilies teatro komedijos d. Fo ir F. rame 
"aš laukiu tavęs, mielasis" 100-asis 
spektaklis! 

KONCERTAI
18 val.

KU MF koncertų salėje (k. done-
laičio g. 4) chorinės muzikos festivalis 
"dainoje tautos dvasia", skirtas klai-
pėdos chorinės bendrijos "aukuras" 
25-mečiui, dalyvauja klaipėdos miesto 
chorai.

Saulė teka 
8.53, leidžiasi 
16.03 val., dienos ilgumas 7 val. 10 min. 
Ketvirtąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 
13.24, leidžiasi 2.56 val. Zodiako ženklas - 
Šaulys.  
ORAI. Šiandien Klaipėdoje nedidelis lietus. 
Vėjas vakarų, 9-14 m/sek. Oro temperatūra 
dieną - apie 5, naktį - apie 4 laipsnius šilumos.                   

RYTOJ temperatūra dieną - apie 5, naktį bus 
apie 2 laipsnius šilumos. Numatomas trumpas 
lietus. Vėjas pietvakarių, 15-17 m/sek.      

KALENDORIUS
Gruodžio dvyliktoji, ketvirtadienis - 346-oji 
metų diena, iki Naujųjų metų lieka 19 dienų.

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia Dagmara, 
Gaiva, Gilmina, Gilminas, Kirbutas, Kirkanta, 
Kirkantas, Vainė, Vaingeda, Vaingedas, Vainius.

DATOS 
1863 m. 
Gimė norvegų tapytojas ir vienas ekspresioniz-
mo pradininkų Edvardas Munkas. Žinomiausias 
jo kūrinys - simbolinė figūrinė kompozicija 
"Šauksmas".



Citata iš www.VE.lt. s  "kai-
miškas kai kurių valdininkų mentali-
tetas ir yra pagrindinė kliūtis gražaus, 
naujoviško, patogaus miesto kūrimui ir 
statymui. iš kur beatvyktum (atvažiuo-
tum ar atplauktum) MiestO nesimato, 
išskyrus senąją vokiškąją dalį, miestas 
tampa nebeįdomus", - straipsnį "(ne) 
dangoraižių klaipėda" komentavo 
internautas vytautas.

Gimė.  s Per statistinę parą uos-
tamiestyje gimdė 8 moterys - pasaulį 
išvydo 4 berniukai ir 4 mergaitės.

Mirė.  s vakar klaipėdoje užregistruota Porfirij Popovskij (gim. 1916 m.), 
adelės Palčiauskienės (gim. 1936 m.), nikolajaus Balbukovo (gim. 1938 m.), 
Juozo daukšos (gim. 1937 m.), adelės aleksandros Šimkienės (gim. 1933 m.), 
irinos archipovos (gim. 1923 m.), viktor Pestov (gim. 1922 m.) ir vytauto Jono 
Mejerio (gim. 1940 m.) mirtis.

Laidotuvės.  s Šiandien Joniškės kapinėse laidojamos irina archipova ir 
Jekaterina dugarinova, Lėbartuose - Juozas vaitkus, Benjaminas Jankauskas, 
Jonas vytautas Mejeris, Zofija Miknienė, Porfirij Popovskij, sergej Cariuk, Jadvyga 
norkienė, Juozas daukša ir Java stanislava Gotautienė.

Vakar Klaipėdoje s  iki 17.20 val. užregistruoti 8 pranešimai apie pada-
rytus nusikaltimus, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams diena buvo 
rami. Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai sulaukė 50 kvietimų.

Nušvito.  s vakar teatro aikštėje klaipėdiečiai pagaliau išvydo meninę  
erdvinę kompoziciją "Po gerumo sparnais". Gerumo angelai aikštę puoš iki trijų 
karalių.

Pratybos.  s Gruodžio 12-osios naktį klaipėdos prekybos ir pramogų centre 
"akropolis" vyks mokymo taktinės pratybos, kurių metu uostamiesčio Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnai ir "akropolio" darbuotojai 
imituos žmonių evakuaciją bei gaisro gesinimą šiame pastate. Pratybose taip pat 
dalyvaus policijos bei greitosios medicininės pagalbos ekipažai.

Paštas.  s Lietuvos pašas klaipėdoje esantį logistikos centrą perkėlė į naujas 
patalpas Mainų gatvėje. Šalia vilniaus plento įsikūrusiame centre bus paskirs-
tomos tiek paštu, tiek per kurjerius siunčiamos siuntos. Patogesnė logistikos 
centro vieta bei specialiai Lietuvos paštui pritaikytas įrengimas leis patogiau 
privažiuoti įvairaus dydžio siuntas gabenančiam transportui - tiek vilkikams, 
tiek mažesniems automobiliams. 

Konkursas.  s kitų metų sausio 6 d. klaipėdos miesto savivaldybės vie-
šoji biblioteka skelbia tradicinio konkurso "klaipėdos knyga" pradžią. klaipėdos 
leidyklos ir pavieniai leidėjai, šiemet išleidusieji nors po vieną leidinį, maloniai 
kviečiami registruotis konkursui iki šių metų gruodžio 20 d. bibliotekos Meno 
skyriuje (J. Janonio g. 9), tel. (8 46) 314730, menas@biblioteka.

Žvejyba.  s aplinkos ministras valentinas Mazuronis gruodžio 5 d. patvirtino 
naują Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarką. kvotos vidaus vandenyse 
bus skiriamos konkurso ar atviro aukciono būdu. Įmonių veikla bus vertinama 
balais ir pagal tai skiriamos žvejybos kvotos. 

Adventas.  s Gruodžio 14 d. 16 val. klaipėdos etnokultūros centras (daržų 
g. 10) kviečia į folkloro ansamblio "kuršių ainiai" adventinės programos filmo "ir 
pasidarė dideli dyvai" (dvd) disko pristatymą ir peržiūrą. Į renginį kviečiami visi 
klaipėdiečiai ir visi "kuršainiai", skirtingu laiku dalyvavusieji ansamblio veikloje.  

Talentai.  s Praėjusią savaitę 
klaipėdos Juozo karoso muzikos 
mokyklos mokytoja ekspertė vaiva 
Purlytė ir trys jos auklėtinės da-
lyvavo s. rachmaninovui atminti 
skirtame tarptautiniame jaunųjų 
atlikėjų konkurse Madride (ispa-
nija). devynmetė Leticija Jonaity-
tė ir dešimtmetė vaiva Bitinaitė, 
dalyvavusios skirtingose pianistų 
kategorijose, iškovojo 1-as vietas. 
vyriausia mokinė emilija Šukytė, 
groti fortepijonu besimokanti jau 
aštuonerius metus, savo kategori-
joje pelnė garbingą 3 vietą. nese-
niai mergaitės buvo taip pat aukštai 
įvertintos kituose tarptautiniuose 
jaunųjų atlikėjų konkursuose - 
"kaunas sonorum 2013" kaune ir 
"XXi a. menas" klaipėdoje.       

www.VE.lt klausimas. s  vakar skaitytojų klausėme, ar jiems patinka, 
kaip šiemet papuošta klaipėdos kalėdinė eglutė. "taip" atsakė 40,7 proc., "ne-
labai" - 7,7 proc., "visiškai nepatinka" - 6,6 proc., "aš jos dar nemačiau" atsakė 45 
proc. dalyvavusiųjų apklausoje.

Klaipėdos miesto ta-
rybos sprendimu se-

namiestyje esančioms vasaros lau-
ko kavinėms leidžiama dirbti iki 23 
val. Tuo metu kavinių savininkai 
siekia vasaros lauko terasų darbo 
laiką pailginti iki vidurnakčio ar net 
3 val. ryto. Esą tik taip į merdin-
čius šalies senamiesčius pavyks 
pritraukti daugiau gyvasties.

Nugali populizmas
Idėją šiltuoju metų laiku ofici-

aliai pailginti senamiesčiuose esan-
čių lauko kavinių darbo laiką iškė-
lė Kauno senamiesčio draugija. 
Tam pritaria ir Vilniaus bei Klaipė-
dos verslininkai.

Pasak Kauno senamiesčio drau-
gijos pirmininko Edmundo Kole-
vaičio, Lietuvos senamiesčiai yra 
paveldo objektų zona. Tačiau vien 
istoriniai pastatai nesukurs trau-
kos, jei juose nevyks intensyvus 
gyvenimas. 

"Senamiesčiai visada buvo spe-
cifinės gyvos zonos. Rūpindamiesi 
istoriniu paveldu saugome tik mū-
rus, tačiau nesaugome čia buvusio 
vyksmo", - sakė E. Kolevaitis. 

Jo nuomone, įkvėpti gyvybės 
šalies senamiesčiams pavyktų tik 
suteikus verslininkams daugiau 
laisvių. O senamiesčiams taikomi 
tokie patys triukšmo apribojimai 
kaip ir miegamiesiems rajonams 
neleidžia verslininkams vasaros 
metu plėsti savo veiklos.

E. Kolevaitis pripažįsta, kad 
minėtai verslininkų iniciatyvai la-
biausiai priešinsis senamiesčiuose 
gyvenantys žmonės.

"Mes dažniausiai kreipiame dė-
mesį į dešimties moterų skundus. 
Tačiau į dešimčių ar šimtų tūkstan-
čių žmonių poreikius neatsižvel-
giame. Deja, bet populizmas nuga-
li dažniausiai, - teigė E. Kolevaitis. 
- Šiandieninės ribos yra nenorma-
lios ir jas reikia keisti." 

Būtinas kompromisas
Klaipėdos mero Vytauto Gru-

bliausko teigimu, senamiesčio at-
gaivinimas yra viena iš miesto sie-
kiamybių. Tačiau esą neturi būti 
paminti ir vietos gyventojų porei-
kiai. Todėl pratęsti vasaros kavinių 
darbo laiką galima tik sutarus vers-
lininkams bei senamiesčio gyven-
tojams. 

"Abi pusės turi kategoriškas 
pozicijas. Vieni norėtų matyti gyvą 
senamiestį, kiti jį norėtų matyti 
kaip nacionalinį rezervatą. Būtų 
idealu, jei priešingos pusės tarpu-
savyje sutartų. Neradus kompro-
miso bus sudėtinga šį klausimą iš-
spręsti", - sakė V. Grubliauskas.

Mero nuomone, norint atgai-
vinti senamiestį gyventojai turėtų 
būti pakantesni verslininkas, tačiau 
ir pastarieji neturėtų peržengti ri-
bų.

DIeNOS  paŠtaS
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Lauko kavinės 
nori dirbti iki paryčių

RIBA.  s klaipėdos miesto tarybos sprendimu senamiestyje esančioms vasaros lauko kavinėms 
leidžiama dirbti iki 3 val.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

rūpindamiesi istoriniu paveldu 
saugome tik mūrus, tačiau 
nesaugome čia buvusio vyksmo.

Edmundas KOLEVAITIS, Kauno 
senamiesčio draugijos pirmininkas

1 Dirba ilgiau

Miesto valdininkai patvirtina, 
kad uostamiesčio vasaros lauko ka-
vinių savininkai ne visada laikosi 
jiems nustatytų darbo laiko ir ke-
liamo triukšmo apribojimų. 

Pasak savivaldybės administra-
cijos Viešosios tvarkos skyriaus 
vedėjos Kristinos Vintilaitės, ko-
ne daugiausia gyventojų skundų 
dėl lauko kavinių keliamo triukšmo 
ir darbo po 23 val. sulaukta 2012-ai-
siais. 

"Skundų gauta dešimtimis. Daž-
niausia skųstasi dėl Mažvydo alėjo-
je ir Žvejų gatvėje įsikūrusių kavi-
nių. Šią vasarą gavom jau tik du 
skundus. Galbūt po pernai vykdytų 

auklėjamųjų ir teisinių priemonių 
verslininkai pasimokė ir jau žinojo, 
kad gali netekti leidimo prekiauti. 
Taip pat šią vasarą itin intensyviai 
dirbo policijos pareigūnai", - sakė K. 
Vintilaitė. 

2012-aisiais kavinių savinin-
kams buvo surašyti 6 protokolai už 
viešosios rimties trikdymą, šiemet 
- 2. Tiek praėjusią, tiek 2012-ųjų 
vasarą buvo užfiksuota 19 pažeidi-
mų dėl prekybos pasibaigus nusta-
tytam darbo laikui. 

Vakar iki 18 val. Gražiausios išorinės kalėdinės vitrinos konkurso balsai buvo pasiskirstę taip:

Pareikškite ir savo nuomonę interneto portale www.ve.lt

18150

kredito unija “naftininkų 
investicijos” Liepų g. 8.

Baras “Laikraštis” 
Herkaus Manto g. 4.

"United Colors of Benetton", 
Herkaus Manto g. 22 Herkaus Manto g. 4.
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Egidijaus JANKAUSKO  nuotr.
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Miestiečiai skundžia 
rūkančius kaimynus

TAISYKLĖ.  s Buto balkonas - ne bendrojo naudojimo patalpa, 
tad jame rūkančių šeimininkų bausti nėra galimybės.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

klaipėdos daugiabučių gyventojai miesto tvarkdarių prašo draus-
minti net tuos kaimynus, kurie rūko savo namuose.

Savivaldybės administracijos 
Viešosios tvarkos skyriaus parei-
gūnai ir policininkai vakar susiruo-
šė į patikrinimą, kurio metu siekta 
nustatyti, ar žmonės rūko bendro-
jo naudojimo patalpose. Jomis lai-
komos laiptinės, koridoriai, holai, 
rūsiai ir kt.

Čia rūkyti draudžia dar 2007 m. 
patvirtintos gyvenamųjų ir bendro-
jo patalpų naudojimo taisyklės, už 
kurių laužymą gresia įspėjimas ar-
ba bauda nuo 100 iki 1 tūkst. litų.

Vakar aplankyti pastatai, ku-

riuos savo skunduose nurodė klai-
pėdiečiai. Tiesa, nė vieno rūkan-
čiojo nutverti nepavyko. Tai buvo 
jau antrasis toks patikrinimas šie-
met - spalį tvarkdariai rūkančių 
žmonių ieškojo bendrabučių kori-
doriuose.

Kontrolės ir prevencijos posky-
rio vedėjas Vilius Valys pastebi, 
kad klaipėdiečiai skundžiasi ne tik 
dėl taisyklių nepaisymo.

“Skundžiami ir tie, kurie rūko 
savo balkonuose - bet tai juk pri-
vati valda ir mes jokios teisės už-
drausti rūkyti neturime. Būna, kad 
šeimininkams pranešame apie dū-
mais nepatenkintus kaimynus iš 
aukščiau esančių butų. Vieni rūka-
liai į tai atsižvelgia, kiti - ne”, - sa-
kė specialistas.

Valdas 
PRYŠMANTAS
valdas@ve.lt
PRYŠMANTAS

nesišildyti bute neįmanoma? 

NUSIVYLĖ.  s Šilumos mazgo renovacija Ligoninės g.  name buvo atlikta prieš metus. Šiame 
name gyvenantis P. Memėnas, investavęs kone  tūkst. litų, iš renovacijos tikėjosi kur kas daugiau, 
nei sąskaitos už nešildomą butą.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
Žinomas klaipėdietis Pranciškus 
Memėnas nusivylė pernai jo 
gyvenamajame daugiabučiame 
name atlikta šildymo sistemos 
renovacija. nors vyras sakė iki šiol 
savo bute neatsukęs šildymo - 
sąskaitas vis tiek turi apmokėti. 
“klaipėdos energijos” atstovai 
primena, kad šildytis kaimynų 
sąskaita veltui nepavyks.

Edita 
GUDAVIČĖ
edita@ve.lt

Ilgametis Lietuvos kariuomenės 
Karinių jūrų pajėgų orkestro kapel-
meisteris Pranciškus Memėnas 
kreipėsi į “Vakarų ekspreso” redak-
ciją, norėdamas perspėti kitus žmo-
nes, kad nedėtų didelių vilčių į šildy-
mo sistemos renovaciją.

Senamiestyje, Ligoninės g. 5, na-
me gyvenantis orkestro vadovas pa-
sakojo, kad tokia renovacija jų name 
buvo atlikta pernai rugsėjį. P. Memė-

no šeimai ši naujovė kainavo 8,8 
tūkst. litų. 

Po renovacijos name buvo įreng-

ta kompiuterinė šilumos apskaitos 
sistema. 

“Dabar turime galimybę savo bu-
te patys reguliuoti šildymą, tad iki 
šiol laikau visus radiatorius užsuk-
tus. Ir ką jūs galvojate - gavau sąs-
kaitą už lapkričio šildymą, kurioje 
nurodyta, kad aš turiu mokėti 156 
litus. Tai kam tuomet reikalingos tos 
renovacijos ir naujovės? Nesišildau 
- o mokėti privalau”, - stebėjosi P. 
Memėnas.

Tiesa, orkestro vadovas sutiko, 

kad praėjusį mėnesį mokėta suma 
toli gražu nesiekė tos, kurią reikia 
mokėti šaltais žiemos mėnesiais, kai 
radiatoriai būna atsukti. Pasak jo, 
prieš šildymo sistemos renovaciją už 
šildymą kas mėnesį tekdavo mokėti 
400-600 litų. Po renovacijos šalčiau-
siais mėnesiais sąskaitos, pasak jo, 
siekė 400 litų.

Pats namas, kuriame gyvena P. 
Memėnas, nėra renovuotas.

Bendrovės “Klaipėdos energija” 
Klientų aptarnavimo centro vadovas 

Virginijus Zutkis priminė, kad ga-
limybę visiškai nemokėti už šildymą 
turi tik individualių namų gyventojai. 
Jei jie nusprendžia namo nešildyti, 
šildymas jiems ir nekainuoja.

“Kai nusiperki butą, tai lyg nusi-
perki bilietą autobuse. Negali vienas 
pats važiuoti kur nori, o važiuoji kar-
tu su visais. Kuomet į mane kreipiasi 
gyventojai su tokiais klausimais, kaip 
jūsų pašnekovas, aš visuomet pasitei-
rauju, ar jo nešildomame bute oro 
temperatūra yra tokia pati, kaip lauke, 
pavyzdžiui, 0 laipsnių? Žinoma, kad 
visi atsako, jog nieko panašaus. Taigi 
jų butas šyla ne lauko, o kitų kaimynų 
sąskaita”, - kalbėjo V. Zutkis.

Anot jo, mokestis už šildymą - tai 
ne vien bute esančių radiatorių sklei-
džamos šilumos apmokestinimas. Į 
šį mokestį įtrauktas ir šalto vandens 
pašildymas, ir karšto vandens tem-
peratūros palaikymas, ir bendroms 
reikmėms naudojamų patalpų šildy-
mas.

“Daugiabutyje visiškai nemokė-
ti už šildymą būtų galima tik tuo 
atveju, jei visas namas nuspręstų ne-
sišildyti ir užsuktų įvadinius skaiti-
klius”, - pabrėžė V. Zutkis.

Pasak jo, teiginiai, esą šildymo 
sistemos renovacija nepasitvirtina, 
visiškai nepagrįsti. 

“Mūsų duomenimis, jei nereno-
vuotame name šildymo įkainis už 
vieną kvadratinį metrą sudaro 3 li-
tus, tai naujos statybos arba reno-
vuotame name tas įkainis siekia 1,3 
lito”, - sakė V. Zutkis. 

daugiabutyje visiškai nemokėti už šildymą 
būtų galima tik tuo atveju, jei visas namas nu-
spręstų nesišildyti ir užsuktų įvadinius skaitiklius.

Virginijus ZUTKIS, “Klaipėdos energijos” 
Klientų aptarnavimo centro vadovas
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kelerius pastaruosius metus 
mūsų visuomenė aktyviai ska-
tinama rūpintis savo aplinka, 
ypač – tinkamu elektroninių 
atliekų atsikratymu. Pastangos 
nenuėjo veltui: všĮ „ekošvie-
sa“, Lietuvoje organizuojanti 
energiją taupančių lempučių 
tvarkymą, pateikė džiugi-
nančius šių metų pirmojo 
pusmečio rezultatus – surinkta 
daugiau nei 80 proc. parduotų 
energiją taupančių (dujošvy-
čių) lempučių.

Tiesa, aplinkosaugininkai ne-
skuba džiaugtis, nes tai tik au-
gančio lietuvių sąmoningumo 
pirmieji tvirti žingsniai.

Kad ir kokie geri būtų metų 
pirmųjų šešių mėnesių rezulta-
tai, „Ekošviesos“ vadovas Tadas 
Ruželė atkreipia visuomenės dė-
mesį, jog perdegusiomis taupio-
siomis lemputėmis ir toliau rei-
kia rūpintis taip pat atsakingai, 
gal net labiau: „Šių metų pradžio-
je iš prekybos buvo išimtos iki 
šiol ne vieną dešimtmetį naudo-
tos kaitrinės lemputės – jas pa-
keitė elektros energiją taupan-
čios. Vadinasi, turime ugdytis ir 

INFOrMaCIJa
Mūsų apskrityje specialios dėžutės energiją taupančioms lem-

putėms surinkti yra pastatytos:
 UAB „Senukų” prekybos centras, Šilutės pl. 35/35A, Klaipėda
 AB „LESTO“, Liepų g. 64A, Klaipėda
 AB „LESTO“, Tiekėjų g. 19, Kretinga
 AB „LESTO“, Algirdo g. 15, Skuodas
 AB „LESTO“, Ramučių g. 14, Šilutė.
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
 „Avitela“ sandėliai, Šilutės pl. 7, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, Kretingos g. 28A, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, Minijos g. 152A, Klaipėda
 Degalinė „Trevena“, Kretingos pl. 1, Gargždai
 UAB „Senukų” prekybos centras, Rotušės a. 13, Kretinga
 Degalinė „Milda“, Laivių g. 30, Salantai
 Degalinė „Milda“, Tiekėjų g. 34A, Kretinga
 UAB „Senukų” prekybos centras, Pramonės g. 5, Šilutė
 V. Bliūdžiaus IĮ, Pavilnučio k. 4, Švėkšna
 Degalinė „Milda“, Klaipėdos g. 76, Žemaičių Naujamiestis
 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
 Parduotuvė „Maxima“, Šilutės pl. 68, Klaipėda.

Lietuviai pratinasi atiduoti perdirbti taupiąsias lemputes

įprotį jas tinkamai tvarkyti.“ Nors 
naujos kartos lemputės yra aki-
vaizdžiai naudingesnės vartoto-
jams, tačiau netinkamai išmestos 
perdegusios kelia pavojų ir gam-
tai, ir žmogaus sveikatai, mat lem-
pučių vidus pripildytas nuodingų 
gyvsidabrio garų. Todėl taupiąsias 
lemputes būtina saugiai atiduoti į 
specialius jų surinkimo punktus, 
kad jos patektų tokių atliekų per-
dirbėjams.

Į būtinybę tinkamai rūšiuoti 
atliekas atkreipia dėmesį ir Elek-
tronikos platintojų asociacijos 
(EPA) vadovas dr. Mantas Varaš-
ka: „Nors iš gyventojų sulaukiame 
vis daugiau iniciatyvos, noro tin-
kamai rūšiuoti atliekas, kol kas tik 
dalis visuomenės pradeda įsisą-
moninti, kad jei norime turėti 
sveiką ir švarią aplinką, atliekas, 
ypač pavojingas, privalu rūšiuoti. 
Svarbu, kad žmonės suprastų – 
rūšiavimas pirmiausia naudingas 
jiems patiems, ne atliekų perdir-
bėjams ar tvarkytojams.“

Pavojingos atliekos, pateku-
sios pas perdirbėjus, yra ne tik 
perdirbamos, bet ir iš jų gaunama 
vertingų medžiagų, tokių kaip sti-
klo, metalo ir kitų smulkių detalių, 
kurios gali būti panaudojamos dar 
kartą. Tuo metu sąvartyne kartu 
su visomis atliekomis išmestam 
popieriui suirti reikia maždaug 2 
metų, metalui – 90-500 m., plas-
tikui – 200-500 m., stiklui – 900 
metų. Be to, kartu su pavojingo-
mis atliekomis į dirvožemį, eže-
rus, upes patenka ir sveikatai pa-
vojingos medžiagos – gyvsidabris, 
sunkieji metalai, chemikalai ir kt. 
Dėl šių priežasčių elektroninėmis 
atliekomis būtina pasirūpinti atsa-
kingai.

Lietuvoje jau yra daug vietų, 
kur galima atiduoti pavojingas 
elektronines atliekas, kad jos bū-
tų saugiai perdirbtos. Perdegusias 
taupiąsias lemputes galima atiduo-
ti daugiau nei 100 punktų, veikian-
čių 46 šalies miestuose. Taip pat 
nuo šių metų nebeveikiančias tau-

piąsias lemputes galima atiduoti 
ir visuose jomis prekiaujančiuose 
centruose. Lietuvoje yra daugiau 
nei 6000 vietų atsikratyti galvani-
nių elementų atliekomis, o didelių 

gabaritų atliekos nemokamai iš-
vežamos tiesiai iš namų. Ateity-
je planuojama dar labiau plėsti 
atliekų surinkimų punktų tin-
klą.

klaipėdoje veikė 
nelegalus „bankas“

klaipėdietis Ukrainos 
neramumus matė iš arti

VISIEMS.  s vytauto gatvėje veikusi šešėlinė valiutos keitykla turėjo 
nuolatinių klientų, kuriems keičiant pinigus nereikėdavo pateikti 
asmens dokumentų. tačiau jos paslaugomis galėjo naudotis ir nieko 
apie šios įstaigos nelegalumą neįtarę klaipėdiečiai ar turistai.     

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (Fntt) klaipėdos apygar-
dos valdybos tyrėjai nustatė vytauto gatvėje veikusią nelegalią 
valiutos keityklą. Joje aptiktas didelis kiekis įvairios užsienio valsty-
bių valiutos už daugiau nei 700 tūkst. litų. 

Operacijos metu tyrėjai nustatė 
neteisėtai finansines paslaugas teiku-
sį 37-erių uostamiesčio gyventoją. 
Lietuvos teisės aktai nustato, kad to-
kią veiklą gali vykdyti tik kredito įs-
taigos, turinčios licencijas. 

Nuomojamose patalpose kratos 
metu rasta eurų, Didžiosios Britanijos 
svarų sterlingų, JAV, Kanados ir Aus-
tralijos dolerių, Rusijos rublių, Ukrai-
nos grivinų, Norvegijos, Švedijos, Da-
nijos ir Čekijos kronų, Kroatijos kunų, 
Vengrijos forintų, Latvijos latų, Bul-
garijos levų, Lenkijos zlotų. Nelega-
lioje valiutos keitykloje paimta pinigų 
suma sudarė daugiau nei 244 tūkst. 
litų, o pagalbinėse patalpose–saugy-
kloje rasta dar daugiau įvairios valiutos 
už 483 tūkst. litų. 

Kratų metu rasta ir juodoji aps-
kaita bei pistoletai. 

Iki 2011-ųjų metų pabaigos čia 
veikė legali Medicinos banko valiu-
tos keitykla. Ją uždarius savo veiklą 
pradėjo tam leidimo neturėjęs as-
muo. Jo įkurta įstaiga išoriškai nie-
kuo nesiskyrė nuo bankų keityklų, 
dirbdavo įprastomis valandomis, o 
patalpose buvo visa tokiai veiklai rei-
kalinga įranga, šarvuotos durys, pa-
talpos stebimos vaizdo kameromis. 

Įtariama, kad šešėlinė valiutos 
keitykla turėjo nuolatinių klientų, 
kuriems keičiant pinigus nereikėda-
vo pateikti asmens dokumentų. Ta-
čiau FNTT atstovų teigimu, jos pas-
laugomis galėjo naudotis ir nieko 
apie šios įstaigos nelegalumą neįtarę 
klaipėdiečiai ar turistai.      

“Vakarų ekspreso”  
informacija

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
IŠVYKA.  s iš kijevo vytautas Pranevičius sugrįžo pirmadienį ir 

iki šiol yra kupinas įspūdžių.

Ukrainos sostinėje kijeve esanti 
nepriklausomybės aikštė šiuo 
metu yra visos europos dėmesio 
centre. Joje neramų savaitgalį 
su keliais bendraminčiais teko 
praleisti ir klaipėdiečiui Vytautui 
Pranevičiui.

“Pirmasis įspūdis - pritrenkian-
tis. Tūkstančiai žmonių, barikados, 
palapinių miestelis, scena, kurioje 
veiksmas nenutrūksta nuo anks-
taus ryto iki nakties, užimti vals-
tybiniai pastatai, savanoriai gatvė-
se, dalinantys karštą arbatą, kavą, 
sumuštinius, padarytus čia pat už-
imtuose profsąjungų rūmuose”, - 
pasakojo pirmadienį iš Ukrainos 
sostinės sugrįžęs vaikinas.

Anot jo, būti lietuviu tokioje 
minioje - tarsi pranašumas.

“Žodis, kad esi iš Lietuvos, iš-
kart atverdavo visas įmanomas du-
ris, apie Sąjūdį žino kas antras su-
tiktas ukrainietis. Mūsų patikini-
mas, jog atvykome specialiai dėl jų 
protestų, sulaukdavo ovacijų”, - sa-
kė V. Pranevičius.

Jis pastebėjo, kad ukrainiečiai, 
su kuriais teko bendrauti, nelabai 
suvokia, kas yra laisvos prekybos 
sutartis su Europos Sąjunga ir kitų 
bendradarbiavimo su šia bendrija 
principų.

“Tačiau visi susirinkę labai ge-
rai žino vieną dalyką - čia jie spren-
džia, kokie bus ateityje: taps euro-
piečiais ar liks Rusijos imperijos 
dalimi. Beveik visi supranta, kad 
Ukraina rytoj netaps Vokietija, o 
įstojimas į ES yra ilgalaikė pers-
pektyva, tačiau čia ir dabar būtina 
iškovoti teisę bent jau turėti tokią 
galimybę ateityje”, - pasakojo V. 
Pranevičius. 

Jam savo akimis teko matyti, 

kaip Kijeve nugriauta nuo 1946 
metų mieste stovėjusi Lenino 
skulptūra.

Po naktį į trečiadienį vykusių 
susirėmimų vakar rytą daugybė 
Ukrainos riaušių milicininkų atsi-
traukė nuo protestų stovyklos. 
Saugumo pajėgos naktį buvo už-
plūdusios aikštę supančias gatves 
ir pajudėjo pagrindinės stovyklos 
link, nugriaudamos kai kurias ba-
rikadas. Dešimtys demonstrantų ir 
milicininkų buvo sužeisti per susi-
rėmimus.

“Tai didelė pergalė”, - kreipda-
masis nuo scenos į susirinkusiuo-
sius vakar sakė vienas opozicijos 
lyderių Arsenijus Jaceniukas. 

„Tai kvailiausias dalykas, ką jie 

galėjo padaryti, – savo ruožtu sakė 
opozicijos lyderis Vitalijus Klyč-
ko, kuris taip pat yra pasaulio bok-
so sunkiasvoris čempionas. – Ga-
lioja fizikos dėsnis: juo didesnis 
spaudimas, juo didesnis pasiprieši-
nimas. Esu tikras, kad po kelių va-
landų čia bus daugybė ukrainie-
čių.“

Tuo tarpu vidaus reikalų minis-
tras paragino elgtis ramiai ir tikino, 
kad aikštė nebus šturmuojama. Ki-
jevo milicija nurodė, kad pareigūnai 
mėgina tik išvalyti aikštes, vedan-
čias į Nepriklausomybės aikštę, 
tačiau neketina griauti pagrindinės 
stovyklos.

“Vakarų ekspreso”  
informacija
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ŠVIETIMAS
Parodos
savaitgalį vilniuje vyko 
net dvi mokymo nau-
jovėms skirtos paro-
dos: “Mokykla 2013” ir 
“vaikų šalis 2013”.

Nugalėtojai
Prezidentė dalia Grybauskaitė 
pasveikino tarptautinių mokinių 
olimpiadų ir konkursų dalyvius 
bei laimėtojus, jų mokytojus ir 
komandų vadovus.

socialinio pedagogo dar-
bas neretai sulyginamas 
su mokytojo - esą tiek 

vieni, tiek kiti dirba su moki-
niais. tačiau aktyvūs pagalbos 
mokiniui specialistai tvirtina, jog 
jie gali nuveikti kur kas daugiau. 
iniciatyvos ėmęsi du peda-
gogai siekia ne tik suvienyti 
dirbančiuosius vaikų labui, bet 
ir mokyti pačius mokytojus bei 
švietimo įstaigų vadovus.

niekas nepadarys...”

VEIKSMAI.  s nepatenkinti situacija švietimo sistemoje, socialiniai pedagogai tomas Morkūnas 
ir saulė Šerėnienė veiklos ėmėsi patys - jau įkurtas konsultacinis tinklalapis, rengiami seminarai 
bei mokymai, o ateities planuose - premijos geriausiems socialiniams pedagogams ir tarptautinis 
bendradarbiavimas. Eimanto CHACHLOVO nuotr.

“Jei nepadarysi,

Virginija 
SAMULIONYTĖ 
virginija@ve.lt

Socialiniai pedagogai Saulė Šerė-
nienė ir Tomas Morkūnas tikina, kad 
problemas mokyklose būtų galima 
išspręsti per penkerius metus, tačiau 
pripažįsta, kad tai įvyktų nebent tuo-
met, jei kardinaliai pasikeistų visos 
visuomenės požiūris. “Dalintis gerą-
ja patirtimi yra vienas sunkiausių da-
lykų”, - neslepia pokalbininkai.

Mokyti mokytoją
S. Šerėnienė ir T. Morkūnas nu-

tarė suvienyti jėgas - taip gimė idėja 
rengti seminarus bei mokymus pe-
dagogams, kurie turi įtakos moky-
klos aplinkos, mikroklimato forma-
vimui. Praėjusią savaitę vyko pirmie-
ji mokymai Klaipėdoje, į kuriuos su-
sirinko apie 20 uostamiesčio ugdymo 
įstaigų direktorių, mokytojų, sociali-
nių pedagogų. 

S. Šerėnienė tikino, kad Klaipė-
dos auditorija ją sužavėjo.

“Yra mokytojų, direktorių, bet jie 
neišsiskiria, vienodai dalyvauja, in-
telektuali publika. Teko būti visokio-
se auditorijose. Kauno švietimo pu-
blika - specifinė. Įeini į auditoriją ir 
iškart matai, kuris yra direktorius. 
Yra elgsenos štrichai, emocijos, kūno 
kalba”, - pasakojo ji.

“Auditorijos valdymas yra labai 
sudėtingas, ypač švietimo auditori-

jos. Vienas sunkiausių dalykų - išmo-
kyti mokytoją. Išmokykit mokytoją - 
gi jis pats protingiausias, jis - MOKY-
TOJAS”, - teigė T. Morkūnas. Jo tei-
gimu, stebėtina, kad vis dar yra infor-
matyviai neraštingų pedagogų, kurie 
atitolę ne tik nuo mokinių, bet ir nuo 
laikmečio.

Pasak pokalbininkų, itin svarbus 
įstaigos vadovo darbas, tad moky-
muose siekiama pabrėžti mokyklų, 
darželių mikroklimato kaitos ir reikš-
mės svarbą, diskutuojama, kaip rei-
kėtų vadovui elgtis, siekiant užtikrin-
ti savo vadovaujamoje organizacijoje 
puikų mikroklimatą.

pagalba socialiniams 
pedagogams

Siekdami padėti kolegoms, S. Še-

rėnienė ir T. Morkūnas sukūrė tin-
klalapį, kuris turėtų tapti jauno ar su 
sudėtinga situacija susidūrusio soci-
alinio pedagogo gidu.

“Ši idėja mane kankino apie porą 
metų. Teisininkai, medikai turi savo 
duomenų bazes, kitų sričių specia-
listai turi kažką, internete gali “čia 
ir dabar” gauti pagalbos. Socialiniu 
pedagogu dirbu 8 metus ir iš dalies 
skaudu, jog nėra vietos, kur būtų vi-
sa informacija. Nėra susistemintos 
informacijos, kuri aktuali mūsų pro-
fesijai, - motyvus aiškino T. Morkū-
nas. - Apsigyniau vyresniojo sociali-
nio pedagogo kategoriją ir nuspren-
džiau, kad dabar reikia dar daugiau! 
Mintis buvo įkurti forumą, kad žmo-
nės galėtų diskutuoti, dalintis minti-

mis, publikacijomis, kas veda prie 
darbo kokybės. Vieną kartą gavęs 
atlyginimą, jį paaukojau, nusipirkau 
domeną socped.lt. Jei nepadarysi, 
niekas nepadarys...”

Pasak pokalbininko, nuo interne-
tinio tinklalapio adreso nupirkimo iki 
svetainės atidarymo praėjo mėnuo 
- per tiek laiko buvo sukurtas kon-
sultacinis tinklalapis socialiniams pe-
dagogams www.socped.lt. Pagrindi-
nė idėja - suburti kolegas, juos ne-
mokamai konsultuoti visais aktua-
liais klausimais. 

Pokalbininkai pripažįsta, kad jų 
tinklalapis kiek panašus į Socialinių 
pedagogų asociacijos svetainę, tačiau 
tikina, kad jei pastarojoje būtų galima 
rasti naujausią informaciją, jie nebū-

tų pradėję kurti naujos.
“Galbūt asociacijai reikia tokio ge-

ro pajudinimo, tuomet komandoje 
daugiau nudirbsime”, - tikisi T. Mor-
kūnas.

konsultacijos ir patarimai
S. Šerėnienės teigimu, socialinio 

pedagogo darbas yra reikalaujantis 
staigių sprendimų, o jei pasitaiko nau-
ja, nepatirta situacija, šis nežino, kaip 
elgtis, tad specialistų, kolegų konsul-
tacija, patarimai padėtų jam tinkamai 
sureaguoti. 

Tinklalapyje galima rasti įvairių 
sričių specialistų elektroninius paštus 
ar telefonus: Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos darbuotojų, teisininkų, 
psichologų, mobingo specialistų, Vai-
ko teisių apsaugos kontrolieriaus įs-
taigos darbuotojų. 

S. Šerėnienė pabrėžė, kad visi 
specialistai konsultuoja nemokamai, 
yra pasižadėję atsakymus suteikti kuo 
greičiau, o ilgiausias atsakymo termi-
nas - trys paros. Ji akcentavo, kad jei 
socialiniai pedagogai susiduria su si-
tuacija, kuriai sprendimo reikia tą pa-
čią akimirką, tam skirta skubi konsul-
tacija, kurią pati S. Šerėnienė teikia 
telefonu.

“Kiekvienam įvykiui yra veiksmų 
planas, kurį galima taikyti. Yra ir 
veiksmai, kurie taikomi po įvykio, - 
sakė S. Šerėnienė. - Tarkim, pamačius 
sumuštą vaiką, kreipiatės į medicinos 
įstaigą, išsiimate abdukciją, kreipiatės 
į krizių centrą... Tokiu atveju, jei pati 
nežinau, kaip elgtis, turiu telefonų nu-
merius visų specialistų, kurie sutiko 
konsultuoti, skambinu jiems. Kadan-
gi siekiame teikti skubią pagalbą, atei-
tyje reikėtų ieškoti informacinių par-
tnerių, sukurti lengvai įsimenamus 
trumpuosius numerius.”

Tiesa, pokalbininkai pažymėjo, jog 
sieks nenusišalinti, palikdami kolegas 
bendrauti su konsul-
tantais. 7



“Specialistai pasiža-
dėjo gautą situaciją pa-

teikti mums be vardų, pavardžių, pa-
vadinimų, tad tinklalapyje bus patei-
kiama situacija, pedagogo klausimas 
ir specialisto atsakymas. Puslapyje 
apsilankęs pedagogas ten galbūt iš-
kart atras savo situaciją ir nereikės 
jam papildomai klausti. Einant laikui, 
tų atsakymų tik daugės”, - dėstė T. 
Morkūnas.

Valdininkai sutiko su 
džiaugsmu

Konsultacinio tinklalapio bei mo-
kymų idėja buvo pristatyta ir valdi-
ninkams.

“Visos organizacijos, kurios dir-
ba dėl vaiko gerovės, idėją priėmė 
taip noriai, kad buvau nustebęs. Gal-
vojau, kad įstaigos - “popierinės”, 
dirba tik tam, kad dirbtų, o mūsų to-
kios atvirom rankom laukė... Mes 
įsivaizduojam, kad valdininkams nie-
kas nerūpi, bet iš tiesų jie laukia - 
konsultuokimės, darykim, dirbkim 
kaip komanda. Suformuotas požiūris, 
kad vaikų teisių specialistai iškart tik 
vaiką atims. Ten irgi paprasti žmo-
nės, kurie noriai dirba savo darbą”, 
- nuostabos Švietimo ir mokslo bei 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijų, vaiko teisių kontrolierės re-
akcija neslėpė T. Morkūnas.

S. Šerėnienė puoselėja planus 
per mėnesį du kartus skirtingose 
vietovėse rengti seminarus.

“Du kartai per mėnesį - jau 24 
kartai per metus, aplankytume 24 
rajonus. Parodykit man nors vieną 
pedagogų švietimo programą, su ku-
ria būtų apvažiuojama visa respubli-
ka, bet kuri nebūtų finansuojama iš 
Europos pinigų. Žinoma, savom lė-
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Galbūt asociacijai reikia tokio 
gero pajudinimo, tuomet 
komandoje daugiau nudirb-
sime.

Tomas MORKŪNAS, 
socialinis pedagogas, 

tinklalapio socped.lt 
idėjos autorius

trys dešimtys pažangių klaipėdos miesto ir rajono mokyklų šiais moks-
lo metais suteikė galimybę moksleiviams naudotis sparčiuoju belaidžiu 
internetu. Moksleiviai turi galimybių patogiau pasinaudoti internete 
esančia informacija ruošdamiesi pamokoms, o jų mokytojai – efekty-
viau išnaudoti technologijas mokymui.

Pažangūs mokslo metai su belaidžiu internetu

PAŽANGA.  s iki šių metų 
pabaigos belaidžiu internetu 
galės naudotis kone pusės 
tūkstančio šal ies  mokyk lų 
moksleiviai.

Belaidžiu internetu galima nau-
dotis jungiantis nešiojamaisiais ar 
planšetiniais kompiuteriais bei išma-
niaisiais telefonais.

projekte dalyvauja 
jau 100 šalies miestų 

ir miestelių
Keturiuose šimtuose mokyklų 

bendrovė TEO jau įrengė belaidį in-
ternetą. Daugumoje šių įstaigų be-
laidis internetas veikia bendrosiose 
patalpose – fojė ar koridoriuose. Pla-
nuojama, kad iki šių metų pabaigos 
TEO belaidžiu internetu galės nau-
dotis kone pusės tūkstančio šalies 
mokyklų moksleiviai. Šiuo metu 
projekte nedalyvaujančios moky-
klos, pareiškusios norą, ateityje ga-
lės prie jo prisijungti.

informacinių išteklių, mokydamiesi 
lengviau perpranta žinias. Tarptauti-
nių matematikos ir gamtos mokslų 
bei skaitymo gebėjimų tyrimų rezul-
tatai parodė, kad vaiko, kurio namuo-
se yra daugiau kaip 100 knygų, įreng-
tas atskiras vaiko kambarys su asme-
niniu kompiuteriu ir prieiga prie in-
terneto, mokymosi rezultatai geres-
ni.

Išmaniosios 
visuomenės link

„Tikime, kad būtent pažangiose 
mokyklose auga ateities lyderiai, o 
naujosios technologijos šiuolaikiniam 
žmogui, taip pat ir vaikui, suteikia 
laisvės pačiam ieškoti atsakymų, rink-
tis, analizuoti, spręsti. Tai kuria atsa-
kingą ir brandžią šių laikų asmenybę, 
– teigia TEO Paslaugų plėtros ir rin-
kodaros tarnybos vadovas Nerijus 
Ivanauskas. – Mūsų siekis, kad belai-
džio interneto tinklas mokyklose tap-
tų pirmuoju žingsniu link išmanios 
visuomenės, gebančios atsakingai 
naudotis technologijomis.“

Ugdymui svarbios 
svetainės – nemokamos

Konsultuojantis su Švietimo ir 
mokslo ministerijos specialistais, bu-
vo atrinkti tinklalapiai, kuriuose mo-
kyklų bendruomenės galės nuolat 
naršyti nemokamai: bus galima sekti 
egzaminų centro skelbiamą informa-

ciją, naudotis pagalbos svetainėmis, 
skirtomis pedagogams ir mokslei-
viams, tikrinti informaciją elektro-
niniuose dienynuose, ieškoti reika-
lingos informacijos kitose švietimo 
srities svetainėse.

Kiekvienai mokyklai buvo su-
teikti nemokamo prisijungimo prie 
belaidžio tinklo kodai. „TEO Wi-Fi“ 
nemokamai taip pat naudojasi inter-
netą ZEBRA turintys TEO klientai, 
besinaudojantys planais: „Pre-
mium“, „Premium plius“, „Optima-
lus“ ar „Optimalus plius“, taip pat 
paslaugų rinkinių vartotojai.

TEO mokyklose belaidį ryšį 
įrengė itin atidžiai parinkęs įrangą, 
kuri atitinka visas Lietuvoje galio-
jančias higienos normas ir neturi 
įtakos vaikų ar mokytojų sveikatai. 
Belaidžio ryšio sprendimu ir įren-
gimu mokyklose rūpinasi TEO, mo-
kyklos dėl to jokių papildomų išlai-
dų nepatirs.

Daugiau informacijos apie 
paslaugą „TEO Wi-Fi“ – svetainėje 
www.teo.lt/wifi -mokyklose/

TEO inicijuotu projektu, kuriuo 
skatinama mokymo metu aktyviau 
naudoti technologijas, siekiama suda-
ryti sąlygas moksleiviams kuo efek-
tyviau išnaudoti laiką rengiantis pa-
mokoms, ieškant atsakymų į moky-
tojų užduotus klausimus, atliekant 
grupines užduotis ar jungiantis prie 
elektroninio dienyno.

Žinias perpranta 
lengviau

Įgyvendinant projektą TEO kon-
sultavę edukologijos specialistai re-
komendavo naująsias technologijas 
pasitelkti ir formaliajam, ir neforma-
liajam ugdymui. Kartu skatinamas 
moksleivių sąmoningumas ir atsakin-
gas naudojimasis internetu.

Tyrimai rodo, kad vaikai, turintys 
galimybę naudoti daugiau ir įvairesnių 

Metų pabaigą žyminčios šventės žmonių širdyse įžiebia 
gerumo ir užuojautos ugnelę. Gerumu nusprendę dalintis 

klaipėdos “Žemynos” gimnazijos mokiniai nuo 2004-ųjų metų 
organizuoja gerumo akciją.

šom neapvažinėsim visko. Idėja pa-
sibaigtų ties trečiu rajonu”, - juokėsi 
T. Morkūnas.

Pokalbininkai teigė, kad Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija neatme-
tė galimybės tokiems mokymams 
rengti suteikti transportą, kad semi-
naruose galėtų dalyvauti ir tie, kurie 
turi mažesnę galimybę šviestis.

planai siekia Italiją
Pedagogai teigė, jog problemoms 

mokyklose spręsti reikia ne tik laiko. 
“Galima per 5 metus viską pakeisti, 
bet reikia pakeisti visos valstybės, 
visos bendruomenės požiūrį. Kodėl 
taip išplitusi narkomanija? Mokyklo-
se gali socialiniai pedagogai paauklė-
ti, o visuomenėje? Pavyzdžiui, eina 
koks nors narkomanas gatve, bet nie-
kas į jį nekreipia dėmesio, galvodami: 

“Juk jis ne mano giminaitis, tegu, ne 
mano šeima. Kaimynas? Tegu.” Arba 
mokiniai rūko - “Negerai. O už mo-
kyklos teritorijos? Rūkykit!” Jeigu 
visuomenėje susiformuotų netole-
rancija, viskas pasikeistų. Bet tai uto-
pinė netolerancija”, - svarstė T. Mor-
kūnas.

Tuo tarpu S. Šerėnienės nuomo-
ne, Lietuvai nereikėtų remtis kitų 

šalių patirtimi. “Lietuvai reikėtų ne 
imti užsienio patirtis ir jas adaptuoti 
- juk yra čia protingų žmonių, kurie 
gali sukurti veiklos modelį - ir visi to 
modelio laikytumėmės. Galima atida-
ryti bet kurias duris, valdininkai yra 
prieinami, bet reikia eiti ir daryti”, - 
teigė ji.

S. Šerėnienės ir T. Morkūno pla-
nuose - ne tik konsultacinio tinklala-
pio tobulinimas.

“Yra planų steigti asociaciją arba 
viešąją įstaigą, teikiančią įvairaus po-
būdžio konsultacijas, tai - viena iš gai-
rių. Svarstome apie bendradarbiavi-
mą su Italijos Mesinos miestu, kurie 
kviečiasi mus dalintis patirtimi naci-
onaliniu lygmeniu, atstovautume Lie-
tuvai. Yra idėja surengti metodinių 
darbų parodą. Yra planų, juos gene-
ruojam kasdien, norisi plėstis, dary-
ti”, - tvirtino S. Šerėnienė.

T. Morkūnas taip pat atskleidė 
idėją įsteigti nacionalinę premiją so-
cialiniams pedagogams, pavadintą 
mokytojų globėjo šv. Ignaco vardu. Ji 
būtų teikiama 4 sričių specialistams: 
globos namų, bendrojo ugdymo, pro-
fesinių mokyklų ir ikimokyklinių įs-
taigų socialiniams pedagogams. 

“Seimo Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komiteto pirmininkei Audronei 
Pitrėnienei ši idėja labai patiko, kitą-
met ją žada pristatyti komitete, jei 
pritars, judėsim į priekį. Esame nu-
matę 6500 Lt premiją vienam peda-
gogui bei vardinį meninį darbą su gra-
viūra, kad jaustųsi, jog tikrai pager-
biame. Vis dėlto kol kas tik projekti-
nis dalykas, nes tam reikia rėmėjų”, 
- idėjomis dalinosi T. Morkūnas.

Abu pokalbininkai sutarė, kad bet 
ko imantis reikia tai daryti rimtai - 
suklupti, užgesti nesinori.

PATIRTIS.  s sukaupta patirtimi pedagogai dalijasi rengiamuose mokymuose bei seminaruose. 
Praėjusią savaitę juose dalyvavo ir klaipėdos ugdymo įstaigų darbuotojai.
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PROGA.  s Organizatorių teigimu, gimnazijoje vykstanti geru-
mo akcija yra puiki galimybė kiekvienam prisidėti prie gerumo 
ir nepamiršti atleisti, atsiprašyti ir įvertinti tai, ką turi.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

“Žemynos” gimnazijoje - 

gerumo akcija

Virginija SAMULIONYTĖ 
virginija@ve.lt

Kiekvienų metų gruodį moki-
niai kepa įvairius konditerinius ga-
minius ir juos pardavinėja moky-
klos bendruomenės nariams.

“Tai - vienas gražiausių projek-
tų mūsų gimnazijoje. Tokiu būdu 
suteikiama ne tik materialinė pa-
galba kitam, bet ir pats patiri gerų 
emocijų - kepdamas pyragus, kek-

ruliuose. Dovanas vaikams gabe-
na akcijos organizatorė etikos mo-
kytoja Daiva Leskauskienė bei 
būrelis gimnazistų.

“Kelionės tikslas nėra tik pa-
dovanoti žaislus. Šito vizito metu 
visi išgyvename neišdildomų 
įspūdžių. Iš pradžių mus pasitinka 
nedrąsus mažųjų juokas ir šypse-
nos. Paskui nesuvaidintos vaikų 
emocijos jau galėtų sušildyti net 
pačius abejingiausius. Mažyliai 
stipriai apsikabina ir nepaleidžia 

siukus, sausainius, atiduodi dalelę 
širdies gerumo jo stokojančiam”, 
- teigia gimnazistės Goda Tel-
mentaitė ir Agilė Tunaitytė.

Už parduotus skanėstus su-
rinkti pinigai skiriami pirkti kny-
goms, žaislams, kurie atitenka 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namams, įsikūrusiems Gi-

čia atvykusių mokinių. Žaislai tam-
pa nebesvarbūs, svarbus tampa 
žmogus. Svarbu tai, kad tu šiandien 
atėjai būtent čia”, - prisiminimais 
dalinosi “Žemynos” gimnazijos 
moksleivės.

Akcijos dalyvių teigimu, išsi-
skiriant ašaras braukia ir mažiukai, 
ir gimnazistai.
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Skaičius
km sudarys tiesiamo Lietu-
vos teritoriniuose vandenyse 
ir išskirtinėje ekonominėje 
zonoje elektros kabelio į Šve-
diją “nordBalt”  jungtis. tai 
bus du greta pakloti kabeliai. 
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Atsiskaitys
ateinantį šeštadie-
nį, gruodžio 14 d., 
Jūrininkų centre vyks 
Lietuvos jūrininkų 
sąjungos ataskaitinė 
konferencija.

Paroda
Lietuvos aukštojoje jūreivystės 
mokykloje atidaryta klaipėdos 
Liudviko stulpino progimnazi-
jos ketvirtokų piešinių paroda 
“kelias per jūrą”. eksponuojami 
24 moksleivių darbai.

Estai pamažu 
perima iš lietuvių žvejybą

LAIVAI.  s Lietuvos laivai seni. Jiems modernizuoti reikia 
daug lėšų. naujoji kvotų skirstymo tvarka atriša žvejams 
rankas, nes kvotos skiriamos ne laivui, o įmonei. tačiau visa 
bėda, kad tada vos ne visa kvota atitenka vienai įmonei.
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Atsilaikyti gali tik stiprios įmonės
Algirdas AUŠRA, UAB “Banginis” savininkas

taip, tiek aš, tiek kiti žvejai išve-
žame žuvis ir priduodame užsieny-
je, nes Lietuvoje nėra perdirbimo 
pramonės. Bet mes parduodame 
tą žuvį europos sąjungoje.

estai pirmieji įsivedė privačių 
kvotų sistemą. Pas juos jau 15 
metų yra dirbama stabiliai, nekai-
tomi įstatymai, nešokinėjama dėl 

skundų, nesiekiama populizmo. Jie išsigrynino. Šiame 
versle liko tik tie, kurie gali ir sugeba dirbti, todėl jiems 
neužtenka savo teritorijos ir jie ieško naujų rinkų. visa tai 
jie gali daryti geros "įstatymdavystės" pagrindu. Latviai 
tai padarė neseniai. Jeigu jie tai būtų padarę anksčiau, tai 
dabar jie mus draskytų, o ne estai, nes jų laivynas kur kas 
didesni nei lietuvių ir estų.

aš ne vienas gaudžiau strimelės ir šprotus. Man skirta 
tik daugiau kaip 70 proc. kvotos įvertinus mano įdirbį 
šiame versle. atsižvelgdamas į tuometinės žemės ūkio 
ministrės kazimieros Prunskienės raginimus, kai Lietuva 
neišnaudodavo apie 20 tūkst. t žuvų kvotos, ką nors daryti, 
įsigijau tris specializuotus laivus strimelėms ir šprotams 

gaudyti, įrangą ir žvejojau. kai visi pamatė, kad “Banginis” 
nenustipo, jiems irgi prireikė tų žuvų. Jeigu padalintų po 
50 proc. strimelių ir šprotų kvotų “Banginiui” ir kitiems, tai 
laivas papildomai gautų 200 t. Bet tai visiškas niekas, jau 
nekalbant apie tai, kad tuos 200 t dar reikia sugauti, reikia 
įsigyti įrangą, kitus tralus, teks naudoti kurą. kas būtų, jeigu 
žmogus, turintis milijoną litų, išdalintų po 1 litą kitiems? 
atsakau - milijonas ir vienas žmogus, neturintys nieko. 
norima į pasaulį dar vieną ubagą paleisti. Manau, kad 
norima iš manęs atimti tam, kad paskui galėtų parduoti 
kvotas kam nors, galbūt latviams, galbūt mano “Banginiui”. 
Lietuvai nereikia tų žuvų, užtenka, kiek pagauna ir parve-
ža 1-2 laivai. dar užpernai dingo 1000 tonų šių žuvų, jos 
nebuvo išgaudytos ir nurašytos. Pernai buvo pirmi metai, 
kai Lietuva išnaudojo tų žuvų kvotą.

Lietuvos žvejų įstatymas negali apginti, nes mes visi 
esame europiniai. savo rinką galime apsaugoti tik turėda-
mi ekonominiu požiūriu stiprias ir pajėgias įmones. Jeigu 
nebūtų “Banginio”, estai mus kaipmat prarytų. kodėl estai 
mokėjo po 1 mln. Lt už laivą ir daugiau? Jie juk nusipirko iš 
mūsų laivus ne norėdami pažaisti ar pasilinksminti. kodėl 
estai mato perspektyvą, o mūsiškiai ne? 

Žvejyba yra 
lygiai toks 
pats verslas 
kaip ir kiti, rei-

kalaujantis tam tikro indėlio.

Vaclovas PETKUS, 
Žuvininkysytės tarnybos 

direktoriaus pavaduotojas

Lietuvos žvejai kalti-
na valdžią neteisingai pa-

skirsčius kvotas, jos atstovai žvejus 
- nenoru keistis. Tad gali atsitikti 
taip, kad ilgą iešmą bedrožiant šuo 
kepsnį nuneš. Taigi Lietuvos žvejai 
metus baigia nespėję išnarplioti di-
džiulio problemų kamuolio.

Kol lietuviai dejuoja, ieško teisy-
bės, estai žvejoja. Šiemet Lietuvoje 
įsteigtos trys estų žvejybos bendro-
vės. Jie iš UAB “Baltlanta” nupirko 
visus 4 laivus, žvejojančius Baltijos 
jūroje, du - iš UAB “Grinvita” ir, pa-
sak V. Petkaus, dar dairosi ir į kitus. 
Šiuo metu Lietuva beturi 30 laivų, 
žvejojančių Baltijos jūroje. Žuvinin-
kystės tarnybos direktoriaus pava-
duotojas prognozuoja, kad ateityje 
liks 5-7 Baltijos jūroje su didesniais 
laivais žvejojančios įmonės.

estai galvoja apie ateitį
Lietuvos žvejai visą savo ener-

gija yra nukreipę kita linkme. Jie 
apskundė teismui šiemet žemės 
ūkio ministro patvirtintas naujas 
kvotų skirstymo taisykles. Jų esmė 
- remiantis istoriškumo principu, tai 
bendrovei, kuri daugiausia gaudė 
žuvų per nustatytą 6 metų laikotar-
pį, skiriamas ir didesnis kvotos pro-
centas, vadinamasis raktas.  Neat-
sižvelgiama į turimų laivų skaičių. 
Bendrovė gali parduoti senus ma-
žesnius laivus, nusipirkti vieną ga-
lingesnį ir žvejoti. Sakoma, jog tokių 
tinkamų žvejoti Baltijos jūroje laivų, 
kainuojančių 1,5-3,5 mln. Lt, turi 
švedai.

Pasak V. Petkaus, įmonė gali už-
dirbti tą patį, gaudydama su vienu, o 

ne trimis laivais, t. y. mažesnėmis 
sąnaudomis. Nereikės mokėti atly-
ginimų trijų laivų įgulų nariams, su-
taupys kuro. Taigi būtų galima iš-
spręsti nemažai problemų. Žinia, 
Lietuvos laivai senėja, o naujiems 
pirkti nėra pinigų, trūksta ir laivų 
kapitonų, ir mechanikų.

V. Petkaus teigimu, Danijoje jau 
seniai dirbama tokiu principu. Jų lai-
vai dirba tol, kol išnaudoja visą jiems 
skirtą kvotą, o paskui ilsisi. Tą patį 
Lietuvoje jau pradeda daryti ir estai. 

Jie pardavė du iš lietuvių nusipirktus 
žvejybos laivus ir įsigijo vieną galin-
gesnį laivą.

“Visos įmonės yra privačios, ir 
mes negalime jų privesti elgtis vie-
naip ar kitaip, mes tik patariame. Jau 
keleri metai kalbame apie tai, reikia 
keisti laivus, bet jie negirdi, nenori 
keisti savo mąstymo. Tai, ko jie ne-
daro, už juos jau daro estai. Estai 
mąsto apie ateitį, jie žiūri į priekį. Jie 
nupirko iš mūsų ir laivų remonto 
įmonę, ir laivų statyklą, dabar prade-
da įsitvirtinti žvejyboje. Žvejyba yra 
lygiai toks pats verslas kaip ir kiti, 
reikalaujantis tam tikro indėlio. Mū-
sų žvejai tik klausia, kas jiems bus 
duodama”, - kalbėjo V. Petkus.

Nežino, ką daryti 
Lietuvos žvejai, tiksliau, Lietu-

vos žuvininkystės produktų gamin-
tojų asociacija, ministro Vigilijaus 
Juknos įsakymu patvirtintas naujas 
žvejybos kvotų skirstymo taisykles 
apskundė teismui. Teisminiai proce-
sai dar nėra pasibaigę. V. Petkus, 
kvotų skirstymo komisijos pirminin-
kas, sunerimęs. Kvotų skirstymo 

komisijos posėdis planuojamas šie-
met gruodžio 17 d. Iki šiol jis nėra 
gavęs iš Žuvininkystės departamen-
to pranešimo, ar kvotų skirstymo 
taisyklės bus koreguojamos, ar ne. 
Pasak jo, juk reikia komisijos posė-
džiui pasiruošti, atlikti kai kuriuos 
skaičiavimus.

2014-iesiems Lietuvai yra skirta 
panašios žuvų kvotos kaip ir šiemet, 
tik strimelių maždaug 11 proc. ma-
žiau. Šiemet menkių kvotos Lietu-
vos žvejai vėl neišnaudos. Gruodžio 
2 d. buvo išgaudyti tik 35 proc. jiems 
leistinų sugauti menkių. Pasak V. 
Petkaus, panaši situacija ir pas kai-
mynus latvius bei estus, nes šiemet 
sunku buvo jas gaudyti, gal kiek ge-
riau sekėsi švedams. “Pagal šį rodi-
klį mes esame per vidurį”, - sakė V. 
Petkus.
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Nenustebsiu, jei žvejos  
nelietuviško kapitalo įmonės
Rytis ŠATKAUSKAS, žemės ūkio viceministras

kOMeNtaraS

Baltijos jūroje dirbantys žvejai nepatenkinti naujo-
mis kvotų skirstymo taisyklėmis ir apskundė teismui. 
teisminiai procesai dar nėra pasibaigę, jokių sprendimų 
dar nepriimta. Bylą nagrinės Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas, posėdžio data dar nėra paskirta. Mes 
daug dirbome, daug diskutavome su žvejais, ir šiuo metu 
dar tebeverda diskusijos seime.

Buvusio ministro kazio starkevičiaus įsakymą mes 
keitėme. Jame buvo numatytą limitą, tą raktą, skirti 10 
metų, mes jį skyrėme trejiems metams. Gal tas limitas 
šiek tiek didokas, jį koreguosime. Ministerijos tikslas - kad Lietuvos žvejai būtų 
pajėgūs konkuruoti Baltijos jūroje ne skirtos kvotos dydžiu, o žuvų sugavimo 
efektyvumu.    

vienas iš įrodymų, kad žvejyba nėra jau toks beviltiškas dalykas, kaip kad 
kartais lietuviai bando interpretuoti, tai atsiradę keli nauji žuvų gaudytojai, 
nusipirkę iš senų žvejų laivus su jų turimomis kvotomis. Pagrindinė Lietuvos 
žvejų problema - nenoras keistis. naujos taisyklės  buvo priimtos tuo tikslu, 
kad kvota arba leistinų sugauti žuvų kiekis būtų skiriamas įmonei, o ne laivui. 
tai reiškia, kad žvejai gali keisti savo laivus, elgtis su jais laisvai.

tarp atlanto vandenyne žvejojančių laivų, plaukiojančių su Lietuvos 
vėliava, savininkų yra tik viena lietuviška įmonė. Jau ir apie “Baltlantą” sklinda 
kalbos, kad ji ieško investuotojų. nenustebsiu, kad po kurio laiko ir Baltijos 
jūroje žvejos laivai su Lietuvos vėliava, bet jie priklausys ne lietuvių kapitalo 
įmonėms. Jau ir dabar turime pavyzdžių - Lietuvos laivai, jos vėliava, jos kvo-
tos, taip viskas lietuviška, bet savininkas - estas. Žinoma, viskas teisėta, bet 
uždirba jau ne Lietuvos žvejai. 

Mūsų žvejai mėgina daugiau politikuoti, o ne žuvis gaudyti. Menkių kvota 
ir šiemet nebus išnaudota. Gali atsitikti taip, kaip prieš kelerius metus buvo su 
strimelėmis ir šprotais. kažkas imsis iniciatyvos, galbūt tie patys estai, o po pen-
kerių metų mes vėl kalbėsime, kokie vargšai esame, mus apvogė kaimynai. 

kOMeNtaraS

Neteisingai paskirstytos kvotos
Alfonsas BARGAILA, Lietuvos žuvininkystės produktų 
gamintojų asociacijos pirmininkas

skaičius trylika niekuo dėtas, bet blogesnių metų 
žvejams dar nėra buvę per visą mano gyvenimą. di-
džiausia Lietuvos žvejų blogybė - neteisingai paskirs-
tytos kovotos. nuo 2007 metų iki tol, kol pernai nebuvo 
pakeistos taisyklės, mes žvejojome ir vargo nematėme. 
Bet kažkam šovė į galvą jas pakeisti, diskriminuoti visą 
žvejų bendruomenę išskiriant vieną įmonę.  Šiemet 
menkių nebuvo, o šprotų ir strimelių mes negalėjome 
žvejoti, negavome kvotos. Pagal tas naujas taisykles per 
76 proc. kvotos šių žuvų buvo atiduotos vienai įmonei. 

todėl mums nieko kito ir nebeliko, kaip pusvelčiui parduoti laivus. netekome 7 
laivų Baltijos jūroje. Žemės ūkio ministras su mumis neveda derybų, viceminis-
tras rytis Šatkauskas nenori mūsų suprasti. Buvo sudaryta ministerijoje darbo 
grupė, kuri per metus nieko nepadarė. Joje buvo visi ministerijos darbuotojai 
ir tik mes trys žvejų atstovai. siūlėme neskirstyti kvotų skaičiuojant, kiek žuvų 
sugavo bendrovės per šešerius metus, mes tada strimelių ir šprotų mažai žve-
jojom, imti mažesnį laikotarpį. Į mūsų siūlymus nebuvo atsižvelgta, mums tos 
taisyklės primestos jėga, todėl mes jas apskundėme teismui.

trečiadienį vykstu į seimą, į kaimo reikalų komiteto posėdį. seimas turi 
nuspręsti, ar naikinti visą žvejų bendruomenę ir palikti tik vieną įmonę. Mūsų 
pusėje ir stt. Ji įžvelgė tokiame kvotų skirstyme korupcijos apraiškų. seimo 
komitetas nagrinės stt pažymą.

Mūsų pusėje ir konkurencijos taryba. Jeigu iki gruodžio 16 d. naujosios 
taisyklės nebus pakeistos, ji žada pradėti tyrimą.

Ne kartą kalbėta apie tai, kad, 
pakilus šprotų ir strimelių kainoms, 
žvejai puolė gaudyti tas žuvis, ne-
skubėdami gaudyti menkių, ir susi-
pešė dėl šių žuvų kvotų, nors anks-
čiau pešdavosi dėl menkių. Tačiau 
šiemet jau šiek tiek krito šprotų ir 
strimelių kainos. Galimas dalykas, 
situacija kitais metais keisis.

Nėra perdirbimo 
pramonės 

Kitas dalykas - Lietuvoje nėra žu-
vies perdirbimo pramonės, kuri yra 
Latvijoje ir Estijoje. V. Petkaus teigi-
mu, jeigu Lietuvos laivas atplukdytų 
didelį šviežių žuvų kiekį, kurias reikia 
iškrauti per 12 valandų, fiziniu požiū-
riu nebūtų galimybių tai padaryti. 
UAB “Banginis” kritikuojama, kad 
išgabena savo sugautas žuvis į užsie-
nį, bet kad ji neturi kitos išeities.

Beje, jau du Lietuvos laivai dirba 
Latvijoje, Liepojoje. Ten jiems pato-
giau priduoti žuvis, juose samdomos 
latvių įgulos.

Lietuvoje dirbantys žuvies pro-
dukcijos gamintojai daugiausia nau-
doja atvežtinę žaliavą, lietuvių žvejų 
sugautų žuvų naudojamas tik labai 
nedidelis procentas.

Pasak V. Petkaus, žvejai šia tema 
turėtų kalbėtis su stambiausiais per-
dirbėjais ir galvoti, kaip spręsti šią 
problemą.

Žuvis - maistui,  
o ne miltams

Estijoje gyvenantis Vladimiras 
Lavrešinas jau antrus metus turi 
įsteigęs Klaipėdoje UAB “Ramsun”. 
Žvejybos reikalais daugiausia užsiė-
mė šiemet. Pavasarį Švedijoje jis nu-
sipirko žvejybos laivą, kuris gali gau-

dyti ir menkes, ir šprotus. V. Lavreši-
no manymu, tie mažieji galinio trala-
vimo žvejybos traleriai, kurių dar turi 
ir Lietuva, yra sovietinių laikų paliki-
mas ir vakarykštė diena. Jų grimzlė 
nedidelė, jie negali žvejoti, kai vėjas 
būna 12-13 m/s, stovi uoste, o švedų 
laivai, kurių grimzlė - 3,5 m, gali žve-
joti ir esant vėjo greičiui 15 m/s. Jo 
manymu, žuvis Baltijos jūroje reikia 
gaudyti modernesniais laivais. 

Kadangi V. Lavrešinas vieną laivą 
pardavė latviams, jam dabar trūksta 
galingumo, tad kol kas negali Švedijo-
je pirkto laivo įregistruoti Lietuvos 
laivų registre, kad jis plaukiotų su Lie-
tuvos vėliava. Kol kas "Ramsun" sa-
vininlas stengiasi išsaugoti šios ben-
drovės darbuotojus, jie dirba kitose 
šalyse ir kituose laivuose. Jis sakė ne-
norįs su niekuo pyktis, ketina galbūt 
net kitų metų pirmo ketvirčio pabai-
goje jau atsivaryti savo naująjį laivą į 
Lietuvą ir gaudyti menkes, nes Lie-
tuvoje niekas jų nenori gaudyti. Jam 
kvota bus rezervuota. Beje, verslinin-
ko manymu, geriausia menkes gaudy-
ti Lenkijos ir Danijos vandenyse, Lie-
tuvos vandenyse jų mažai.

Apie Lietuvos žvejų nesutarimus 
V. Lavrešinas šiek tiek girdėjo, skai-
tė spaudoje. Jo manymu, kad žvejys 
galėtų išsilaikyti, turi turėti apie 1000 
tonų žuvų kvotos. Menkės gaudomos 
2-3 metus, paskui jų nebūna, tad ką 
turi daryti žvejai, kai jų nepagauna. 
Pasak Estijos verslininko, valstybė 
turi susimąstyti, ar reikia didesnes 
kvotas skirti tiems, kurie gaudo žuvis 
tam, kad iš jų būtų gaminami žuvies 
miltai žvėreliams maitinti. Jeigu 1000 
tonų žuvų sugaus bendrovė ir pri-
duos ją žuvies miltams, darbo turės 
6 žmonės, verslininkas gaus pelną. 
Toks darbas yra lengviausias. Valsty-
bei naudingiau, jeigu žuvys būtų nau-
dojamos maistiniams tikslams, pa-
vyzdžiui, konservams gaminti. Dau-
giau darbo turės žmonės, daugiau 

mokesčių gaus valstybė. Tokia pro-
blema, jo manymu, yra iškilusi viso-
je Europoje. Žuvis dėl žuvies miltų 
gaudo Lietuvos, Vokietijos, Danijos 
žvejai, Estijos ir Latvijos tuo neuž-
siimama. Pasak jo, neteisinga, kad 
visa Europa stengiasi žuvis gaudyti 
dėl žuvų miltų gamybos, kai kvotų 
ir taip trūksta.

pasikeitė savininkai
Pasikalbėti su vienos didžiausių 

žvejybos bendrovių Lietuvoje, ku-
rios laivai žuvis gaudė ne tik Baltijos 
jūroje, bet ir Atlanto vandenyne prie 

Afrikos krantų, UAB “Baltlanta” at-
stovais ir sužinoti, kas privertė ją 
parduoti visus keturis laivus, žvejo-
jusius Baltijos jūroje, estams, kol kas 
nepavyko. Šiomis dienomis bendro-
vėje kaip tik lankėsi naujieji jos sa-
vininkai. Šiemet lapkričio 29 d. buvę 
bendrovės savininkai savo akcijas 
pardavė vienai užsienio kompanijai. 
“Baltlantos” direktoriaus pavaduo-
tojas laivyno reikalams Bronius Bi-
kulčius pasakė tik tiek, kad iš es-
mės niekas nesikeis atėjus naujie-
siems savininkams, liks tie patys 
laivai. 
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PUSLAPIO RĖMĖJAS

dziudo atstovų 
pergalės   

Gytis vaitkus kovėsi Čikagoje

BOKSININKAS.  s Gytis vaitkus amerikoje sėkmingai gynė 
Lietuvos rinktinės garbę.

klaipėdos boksininkas Gytis 
vaitkus grįžo iš Čikagos (Jav), 
kur dvi dienas vyko mačas tarp 
Lietuvos ir ilinojaus (Jav) bokso 
rinktinių. 

Paulius MATULEVIČIUS 
paulius@ve.lt

Pirmąją dieną Gytis pirštines 
surėmė su tituluotu amerikiečiu 
Deunu Džonsonu (Deuone John-
son). Po lygios ir įtemptos kovos 
teisėjų sprendimu taškais - 2:1 per-
galė buvo skirta amerikiečiui.

Antrąją dieną klaipėdietis susi-
tiko su Amerikai atstovaujančiu 
meksikiečiu Kevinu Alvarezu (Ke-
vin Alvarez). Šįkart jau vienbalsiu 
teisėjų sprendimu 3:0 pergalė buvo 
skirta mūsų atstovui.

“Amerikiečiai neteko žado, kai 

puošianti Klaipėdos senamiestį.
“Bėgikai raginami pasipuošti ka-

lėdinėmis kepuraitėmis, pirštinė-
mis, senelio barzdelėmis ar kitu rau-
donu akcentu. Taip bus sukurta di-
džiųjų metų švenčių atmosfera”, - 
kalbėjo pašnekovė.

Kalėdinės bėgimo varžybos orga-
nizuojamas gruodžio 15 dieną. Re-
gistracija prasidės nuo 13 val., startas 
bėgikams bus paskelbtas 14 val.

Starto ir registracijos adresas 
- Turgaus g. 21, prie Lietuvos vers-
lo kolegijos.

Anot Lietuvos verslo kolegijos 
Rinkodaros ir plėtros skyriaus va-
dovės Lauros Žarnauskaitės, 
renginio nuotaiką praskaidrins Ka-
lėdų Senelis, šventiška muzika, 
karšta arbata, šventiškiausio ir ori-
ginaliausio bėgiko aprangos nomi-
nacija bei rėmėjų prizai.

Išankstinė registracija vyks iki 

gruodžio 13 d. Registruotis galima 
elektroniniu paštu: renginiai@ltvk.
lt arba www.ltvk.lt/renginiai. Star-
tinis mokestis - pagal galimybes.

visos surinktos lėšos bus skirtos Maltos pa-
galbos ordino tarnybai, globojančiai vienišus 
ir savimi negalinčius pasirūpinti senelius.

Genovaitė AVIŽONIENĖ, 
renginio organizatorė

klaipėdos senamiestyje - 
šventinės varžybos 

ŠVENTINIS BĖGIMAS.  s vilniuje panašios šventinės varžybos, kai bėgikai, pasipuošę kalėdų se-
nelių uniformomis, bėga miesto gatvėmis, nėra naujiena, tačiau klaipėdoje tokių renginių trūksta.

Martyno AMBRAZO nuotr.

Gruodžio 15 dieną (sekmadienį) Lietuvos verslo kolegija  visus klaipė-
diečius ir miesto svečius kviečia į šventines labdaros bėgimo varžybas 
klaipėdos senamiesčio gatvėmis. simboliška, kad pasitinkant 2014 
metus dalyviai turės įveikti 2014 metrų.

Paulius MATULEVIČIUS 

paulius@ve.lt          

“Pasitikime Kalėdas bėgdami! 
Gerosios žvaigždės bėgimas - pa-
dovanok senjorams Kalėdas”, - to-
kiais šūkiais organizatoriai ragina 
sukrusti klaipėdiečius.

“Tai ne komercinis renginys. 
Starto mokestis nėra nustatytas. 
Kiekvienas galės skirti tiek, kiek 
norės, o visos surinktos lėšos bus 
skirtos Maltos pagalbos ordino tar-
nybai, globojančiai vienišus ir sa-
vimi negalinčius pasirūpinti sene-
lius”, - aiškino Lietuvos verslo ko-
legijos direktoriaus pavaduotoja 
Genovaitė Avižonienė.

Anot jos, šis bėgimas ne tik kil-
ni misija, bet ir graži šventė, pa-

PRIZININKAI.  s klaipėdos jaunių dziudo komanda.

klaipėdos sporto centro atstovai Jelgavoje (Latvija) vykusiame 
tarptautiniame jaunių dziudo turnyre iškovojo penkis medalius.

Antrąsias vietas iškovojo Alek-
sandras Kravčenka (iki 55 kg), Ais-
tis Mačerauskas (iki 60 kg) ir Ro-
kas Garbačauskas (iki 81 kg). 

Ant trečiojo prizininkų pakylos 
laiptelio kopė Andrejus Kravčenka 
(iki 55 kg) ir Severas Stancikas (iki 

73 kg).
Šiuos atletus varžyboms ruošė 

treneriai Jonas Tilvikas ir Mindau-
gas Raila. 

“Vakarų ekspreso” 
informacija

Lietuvos boksininkai sutriuškino 
juos rezultatu net 11:2. Prie lietu-
vių pergalių taip pat prisidėjo Lon-
dono olimpinių žaidynių prizinin-
kas Evaldas Petrauskas, šilutiškis 

Edgaras Skurdelis, vilniečiai To-
mas Pivorunas, Artūras Volkovas, 
Tadas Tamašauskas ir Eugenijus 
Tutkus”, - teigė Klaipėdos bokso 
treneris Eugenijus Vaitkus.
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INFOrMaCIJa

FOtOINFOrMaCIJa

neringos savivaldybės mero potvarkis
Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 12 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo 

2013 m. gruodžio 10 d., Nr. V10-107, Neringa

neringoje – kalėdinių eglių 
įžiebimo šventės

nuoširdžiai dėkojame padėjusiems sunkią 
netekties valandą, ypač kavinei „kuršis“, 

UaB „neringos komunalininkas“, atimiesiems ir draugams.

Svetličnij šeima 

Vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 
2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-
2504) 20 straipsnio 2 dalies 1 
punktu:

1. Šaukiu Neringos savivaldy-
bės tarybos posėdį Nr. 12  2013 
m. gruodžio 19 d. 14.00 val.

2. Sudarau Neringos savival-
dybės tarybos posėdžio Nr. 12 dar-
botvarkę iš 37 klausimų:

1. Dėl 2013 m. gruodžio 19 d. 
Neringos savivaldybės tarybos 
posėdžio Nr. 12 darbotvarkės pa-
tvirtinimo.

2. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos 2013 m. vasario 21 d. 
sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Nerin-
gos savivaldybės 2013 metų biu-
džeto patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl dalies kasmetinių atos-
togų merui Dariui Jasaičiui sutei-
kimo.

4. Dėl valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimo ko-
misijos sudarymo.

5. Dėl vienkartinių stipendijų 
skyrimo išimties tvarka.

6. Dėl vienkartinių pašalpų 
teikimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo.

7. Dėl Neringos savivaldybės 

gyventojų telkimo visuomenei 
naudingai veiklai atlikti tvarkos 
aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. 
sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Nerin-
gos miesto neįgaliųjų draugijos  
2013–2017 metų veiklos progra-
mos ,,Fizinė ir dvasinė reabilitaci-
ja“ patvirtinimo“ pripažinimo ne-
tekusiu galios.

9. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. 
sprendimo Nr. T1-247 „Dėl viešo-
sios įstaigos ,,Vislida“ 2013–2017 
metų veiklos programos ,,Nebūki-
me abejingi“ patvirtinimo“ pripa-
žinimo netekusiu galios.

10. Dėl Neringos miesto neįga-
liųjų draugijos programos patvirti-
nimo (Audronė Tribulaitė).

11. Dėl Neringos savivaldybės 
vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą len-
gvatos taikymo ABF „Viti“.

12. Dėl Liudviko Rėzos kultū-
ros ir meno premijos skyrimo.

13. Dėl pritarimo savivaldybės 
Tarybos Kontrolės komiteto 2013 
m. veiklos ataskaitai.

14. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos Kontrolės komiteto 2014 
m. veiklos programos patvirtini-

mo.
15. Dėl Neringos savivaldybės 

tarybos posėdžių datų patvirtini-
mo.

16. Dėl Tarybos darbo planavi-
mo 2014 metams.

17. Dėl Neringos savivaldybės 
vietos gyventojų apklausos organi-
zavimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo.

18. Dėl turto perdavimo.
19. Dėl nekilnojamojo turto 

perdavimo Neringos socialinių pas-
laugų centrui.

20. Dėl savivaldybės negyve-
namųjų patalpų adresu: Taikos g. 
4, Neringa, nuomos.

21. Dėl uždarosios akcinės ben-
drovės „Neringos vanduo“ geria-
mojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustaty-
mo.

22. Dėl nekilnojamojo turto 
Preilos g. 27, Neringa, perdavi-
mo.

23. Dėl sutikimo perimti nuo-
savybėn materialųjį turtą.

24. Dėl uždarosios akcinės ben-
drovės „Neringos energija“ šilu-
mos ir karšto vandens perskaičiuo-
tų kainų dedamųjų nustatymo.

25. Dėl nekilnojamojo turto, 
kuris yra neprižiūrimas (apleistas) 

ir kuriam taikomas maksimalus ta-
rifas nuo nekilnojamojo turto mo-
kestinės vertės, sąrašo patvirtini-
mo.

26. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos 2013 m. liepos 25 d. spren-
dimo Nr. T1-145 „Dėl neformalio-
jo švietimo programų vykdymo 
Neringos savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklose 2013-2014 
mokslo metais“ pakeitimo.

27. Dėl leidimo Nidos vidurinei 
mokyklai įsigyti tarnybinį lengvąjį 
automobilį.

28. Dėl Neringos neformaliojo 
švietimo mokyklų išorinio vertini-
mo grafiko tvirtinimo.

29. Dėl Neringos savivaldybės 
tarybos 2013 m. lapkričio 21 d.  
sprendimo Nr. T1-227 „Dėl preky-
bos ar / ir paslaugų teikimo Nerin-
gos savivaldybės tarybos nustaty-
tose viešosiose vietose vietinės 
rinkliavos nuostatų, prekybos ar / 
ir paslaugų teikimo Neringos savi-
valdybės tarybos nustatytose vie-
šosiose vietose taisyklių, asmenų, 
kuriems išduodami leidimai pre-
kiauti ar/ir teikti paslaugas Nerin-
gos savivaldybės tarybos nustaty-
tose vietose, atrankos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl Neringos savivaldybės 

tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. 
sprendimo Nr. T1-226 „Dėl indi-
vidualios veiklos, kuria gali būti 
verčiamasi turint verslo liudijimą, 
fiksuotų pajamų mokesčio pagal 
veiklos rūšis dydžių 2014 metams 
patvirtinimo“ pakeitimo.

31. Dėl pritarimo „Teritorinio 
planavimo tobulinimas Neringos 
ir Jaunjelgavos savivaldybėse“ 
projektui.

32. Dėl pritarimo projektui 
„Thomo Manno memorialinio mu-
ziejaus išsaugojimas“.

33. Dėl Neringos savivaldybės 
viešųjų darbų programos 2014 
metams patvirtinimo.

34. Dėl pritarimo partnerystės 
sutarties su Danijos įmone „Bik-
way“ projektui.

35. Dėl pritarimo žemės skly-
po Ievos Kalno g. 10A, Neringoje, 
detaliojo plano koncepcijai.

36. Dėl pritarimo žemės skly-
po Preilos g. 12, Neringa, detalia-
jame plane numatytos užstatymo 
zonos tikslinimui.

37. Informacijai: Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės atstovo 
Klaipėdos apskrityje tarnybos rei-
kalavimas ir teikimas.

Savivaldybės meras 
Darius JASAITIS

susitikimas su atliekų 
tvarkymo sistemos kūrėjais

Primename, kad šiandien, gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 
15.00 val., UaB klaipėdos regiono atliekų tvarkymo cen-
tras kurorto bendruomenės narius kviečia į susitikimą su 
regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrėjais. renginys 
vyks nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „agila“ 
(taikos g. 4).

Šventinėmis šviesomis neringa sužibs jau gruodžio 13 - osios vaka-
rą, įžiebus kalėdų eglę nidoje. Juodkrantiškiai ir gyvenvietės svečiai 
šventine žaliaskare galės grožėtis nuo kitos savaitės pradžios.

gnas“, vyksiančiu Nidos kultūros 
ir turizmo informacijos centre 
„Agila“ (pradžia 16.30 val.). Vėliau 
(18.00 val.) bruzdesys persikels 
prie eglės, kuri nuo praėjusios sa-
vaitės stovi aikštėje greta Nerin-
gos savivaldybės. Mažuosius ne-
ringiškius čia pasitiks Kalėdų Se-
nis, kuris, kalbama, atvyks net iš 
Laplandijos. Vaikai galės jam per-

duoti laiškus su savo norais bei 
kartu nusifotografuoti. 

Įžiebus eglę nušvis ir išskirti-
niai, tik Neringai būdingi, šventi-
niai papuošimai - kalėdinę pasaką 
kurorte ir vėl seks ant šviestuvų 
nutūpusios žuvėdros, švytintys 
briedžių, laivų siluetai, šalnų išraiz-
gytos gėlės, pamaryje girliandomis 
apraizgyti medžiai.

Artėjanti savaitė prasidės eglės 
įžiebimo švente Juodkrantėje. Šiai 
progai skirtas renginys vyks gruo-
džio 16-osios vakarą, nuo 18.00 
val.

PASIPUOŠ.  s ir šiais metais neringa stebins šventiniais papuošimais.

artimiausi renginiai neringoje 

PASKAITA BENDRUOMENEI. s  neringos savivaldybės posėdžių 
salėje vyko nemokama kurorto bendruomenei skirta paskaita apie 
streso valdymą. Psichologas evaldas karmaza beveik dviejų valandų 
trukmės susitikime susirinkusiems daugiausiai kalbėjo apie darbe 
patiriamą stresą ir jo įtaką žmogui bei jo artimiesiems.  

Šiandien, gruodžio 12 d., ketvirta-
dienį, 16.00 val., neringos neįgaliųjų 
draugija kviečia draugijos narius į 
vakaronę. 

*****
Šiandien, gruodžio 12 d., ketvirta-
dienį, 16 val., neringos savivaldybės 
sveikatingumo metų gruodžio mėne-
sio renginys Juodkrantės Miniatiūrų 
muziejuje. Paskaita ,,Pasninko prasmė 
ir nauda sveikatai”.

*****
Šiandien, gruodžio 12 d., ketvirtadie-
nį, 17.00 val., Liudviko rėzos kultūros 
centre (L. rėzos g. 8) atidaroma sergey 
Lisiy akvarelių paroda „rudenėjant“.

*****
Gruodžio 15 d.,sekmadienį, 12.30 
val., Liuteronų evangelikų  bažnyčioje 
(L. rėzos g. 56) vyks šv. Mišios. Jų metu 
adventines  giesmes giedos Liudviko 

rėzos kultūros centro moterų vokali-
nis ansamblis „neringa“ (vadovė rita 
rušinskienė).

*****
Gruodžio 15 d., sekmadienį, 15.00 
val., Liudviko rėzos kultūros centre 
(L. rėzos g. 8) edukacinis užsiėmimas 
„kalėdiniai žibintai“. Užsiėmimą ves 
kultūrinės veiklos vadybininkė valerija 
Jankūnaitė.

*****
neringos socialinis paslaugų centras 
kviečia taU studentus ir senjorus, no-
rinčius pabūti kartu, į advento vakarą su 
broliu pranciškonu evaldu. susitikimas 
vyks 2013 m. gruodžio 18 d., trečiadienį, 
15.30 val., nidos bendruomenės na-
muose. visus norinčiuosius dalyvauti 
prašome registruotis iki gruodžio 13 d. 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. (8 
469) 52651.

Šiais metais abiejose gyvenvie-
tėse bus papuoštos Kuršių nerijoje 
užaugusios eglės. Jas Neringos 
bendruomenei dovanojo Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direkci-
ja. Pusiasalyje užaugintomis eglu-
tėmis džiaugtis galės ir kurorto 
darželių auklėtiniai.

Eglutės įžiebimo šventė Nido-
je prasidės Neringos meno moky-
klos kalėdiniu koncertu „Laiko bū-

Juodkrantės gyventojų 
dėmesiui

sveikatinimo užsiėmimai ,,Lornos" sveikatos centro 
terapiniame baseine Juodkrantės gyventojams. Finan-
suojama iš neringos savivaldybės sveikatingumo metų 
programos.

informacija ir registracija nuo ketvirtadienio 16 val. 
tel.: 8 600 28173.
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PA R D U O D A
Įvairios prekės

Bankrutavusi UAB “Arbustum” parduoda 
285000 Lt skolą, priteistą iš UAB “Gelitransa”. 
Informacija tel. 8 689 73 256.  Administra-
torius.

Sausas beržo ir kitų lapuočių skaldytas 
malkas. Taip pat malkas rąstais po 3 m. 
Atvežame. Tel. 8 683 21 435.

Parduodu naudotus seifus, metalines spin-
tas. Tel. 8 698 00 812.
110831

Beržo, juodalksnio malkas (turime sausų), 
pjuvenas, briketus. www.malkoskurui.lt, 
tel. 8 670 23 004, 459 400.
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Įvairių rūšių sausas skaldytas malkas, lentų 
galus, statybinę medieną. Tel. 8 684 97 350, 
8 698 26 990.
110318

Kokybiškas beržo, juodalksnio malkas (tu-
rime sausų), pjuvenas, briketus. Tel. 8 671 
87 140, (8 46) 459 400.
109568

Lietuviškus lapuočių pjuvenų briketus, 
malkas konteineriuose, sumestas, rąsteliais 
arba skaldytas. Tel. 8 612 18 464.
103162

Nebrangiai lapuočių briketus. Atvežimas 
nemokamas - Klaipėda, Gargždai, Kretinga, 
Šilutė ir t.t. Tel. 8 646 84 632.
110286

Parduodu 1000 ltr. plastikines TALPAS, 
aliuminio karkasas (tinka kurui, vandeniui, 
kanalizacijai) Tel. 8 689 83 923.
110648

Statybinės medžiagos
110118

Nekilnojamas turtas

11 ha žemės Šilutės r., prie Švėkšnos 
(8872/0013:71, kaina 100 000 Lt). Tel. 8 
677 90 939.
110795

Parduodami nauji 4 kambarių 
butai nuo 95 iki 105 kv. m Taural-
aukio dvare. Privatus uždaras 60 
arų sklypas, name tik 12 butų. Tel. 
8 655 13 004. www.minestas.lt

109769

Skubiai, pigiai 4 kambarių su holu butą 
Vaidaugų g. (bendrija, suremontuotas). Tel. 
8 670 82 365.
109761

Transporto priemonės

Iš Vokietijos: MB-A 92001 m., 1,6, automa-
tas), VW Polo (1998 m., 1,4, automatas), 
Citroen C5 (2003 m., 2,2, automatas), Ford 
Mondeo (2002 m., 2,0D). Tel. 8 610 19 414. 
111016

P E R K A
Įvairios prekės

Perkame įvairų popierių ir kartoną, poli-
etileno plėvelę, plastikinę tarą, automobilių 
plastmases. Malūnininkų g. 13, tel. 8 659 
44 075. 
109182

Metalai

Aukščiausiomis kainomis superka visą 
metalo laužą. Gali pasiimti. El. svarstyklės. 
Dubysos g.31. Tel. 486 287, 8 659 77 946.
109104

Aukščiausiomis kainomis visą metalo laužą. 
Minijos 169M,13 sand.(Autoaibės teritorija). 
Tel. 319 951, 8 699 91 539, 8 606 12 277.
109146

Aukščiausiomis kainomis visą spalvotąjį 
ir juodąjį metalo laužą, katalizatorius. 
Pasiimame. Tel. 8 659 44 075, Tilžės g. 52 
(buvusi 4 ATĮ).
109201

Brangiai superkame katalizatorius, Ag 
kontaktus, šviną, alavą, nikelį, babitą ir kt. 
spalvotus metalus. Minijos g.172. Tel. 8 659 
89 605, 8 657 95 432.
109125

Brangiai  superkame katal izatorius, 
alavą, nikelį, nichromą ir kitus metalus. 
Malūnininkų g.13. Tel. 8 675 00 942. 
109164

UAB „Metalo laužas“ perka juodąjį, spalvotąjį 
metalą ir akumuliatorius. Minijos g.154, 
Klaipėda. Tel. 8 620 64 444.
102824

Nekilnojamas turtas

B r a n g i a i  p e r k a m e  m i š k ą .  Ta r -
pininkaujame perkant, parduodant. 
Atliekame miško ruošos darbus. Grei-
tas, sklandus atsiskaitymas klientams 
palankia valiuta. Tel. 8 655 21 778, 8 
612 53 375. 
108755

Brangiai perkame mišką. Tel. 8 602 31 516.
96423

MSK “Privati girininkija”: perkame mišką, 
žemę, sodybas, rengiame miškotvarkos 
projektus, konsultuojame miškų savininkus. 
Tel. 8 620 87 788.
109305

Patikima įmonė perka MIŠKĄ su žeme ir 
išsikirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 24 
908, 8 671 99 209, e.p. adrijuss@gmail.
com.
104255

Ūkininkas  perka žemes i r  miškus. 
Išsinuomoja dirbamas žemes. Tel. 8 677 
90 939.
65396

Transporto priemonės

Ar norėtum parduoti automobilį? Ger-
omis kainomis perkam automobilius, 
važiuojančius-nevažiuojančius. Tel. 8 630 
47 787.
110341

Aukščiausiomis kainomis superkame auto-
mobilius, atsiskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 677 99 060.

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.
110302

Automobilius ir mikroautobusus (gali būti 
be TA). Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 
608 96 220.
108928

Automobilius įvairius. Šilutės pl. 55A. Tel. 
8 687 90 542.

Rusiškus VAZ, Moskvič, Volga, ZIL, GAZ 53 
automobilius ir įvairius užsienietiškus, gali 
būti nevažiuojantys. Pasiimame patys. 
Metalinius garažus. Tel. 8-687 39872.
109055

Brangiai automobilį, mikroautobusą, 
visureigį su variklio, važiuoklės defektu ir 
nevažiuojančius. Tel. 8 699 26 850.
110133

Brangiai superkame automobilius Klaipėdos 
regione. Atsiskaitome iš karto. Išrašome 
pažymas. Tel. 8 647 85 972. 
107312

PA S L A U G O S
Baldai

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

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.
109077

Buitinė technika

Automatinių indaplovių, skalbyklių, viryklių, 
šaldytuvų taisymas ir pajungimas, 36 mėn. 
garantija. Perku naudotas. Tel. 8 698 38 
753, 489 294.
109999

Remontuoju šaldytuvus, skalbykles, kondi-
cionierius, indaploves ir kt. (ir užmiestyje). 
Atvažiuoju. Tel. 8 650 57 998. 
108775

Šaldytuvų remontas mieste ir apskrityje. 
”Šalna”, Šilutės pl.101a. Tel.(8-46)325 325, 
(8-656) 99 099.
98773

Įvairūs

Individualiai konsultuoju interjero dizaino 
klausimais. Tel. 8 656 19 086.
101390

Kompiuteriai

Asmeninių kompiuterių remontas, parda-
vimas, supirkimas, programų tvarkymas, 
apmokymai. Be išeiginių. Tel. 8 618 87 
184.
108739



27 m. mergina atlieka masažą. Į sms neat-
sakau. Tel. 8 608 35 030.
109798

Simpatiška,  maloni moteris  atl ieka 
visapusišką, atpalaiduojantį masažą. Tik 
skambučiai. Tel. 8 673 62 234.
110832

Simpatiška, miela moteris atlieka malonų 
masažą. Tel. 8 608 15 135.
110067

Simpatiškos moterys atlieka erotinį masažą. 
Tel. +370 678 32 654. (Nukelta į 14 p.)
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PA S L A U G O S
Kompiuteriai

Sudarė Egidijus Šalkauskis

SUDOKU

Gruodžio 11 d. numeryje spausdinto SUDOKU  
teisingas atsakymas 8675.  

Kryžiažodžio, spausdinto gruodžio 11 d., atsakymai

VERTIKALIAI: Finalas. Lorencas. Kola. Kairinis. Elitas. Riš. Apkalbės. Dar. Garna. Etna. Noir. NSO. Ara. Susna.           
HORIZONTALIAI: Filoksera. Lena. Lipomatozė. Noreikiškės. Ni. Agaras. Lenkija. Con. Baironas. Svalia. Vėrinys. Sasaris. „Hatora“.                       
SKAIČIAIS PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE: Skalsus  pyragėlis.

At n a u j i n a m e  n av i g a c i j a s.  Ta i s o m e 
kompiuterių programas ir tech. dalį. Atrišame 
žaidimų kompiuterius, telefonus. Tel. 8 647 
07 741.
110428

Santechnika ir šildymas

Keičiame senus vandentiekio ir nuotekų 
vamzdžius, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, 
klozetus ir kt. Tel. 8 636 78 565. 
110018

Statyba ir remontas

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.
91277

BALKONŲ, TERASŲ stiklinimas, berėmė ir 
rėminė aliuminio stumdoma sistema, PLAS-
TIKINIAI LANGAI, vidaus ir išorės palangės. 
www.sistemax.lt; Dubysos g. 25-203. Tel. 
8 675 66 117. 
108232

Visi žemės darbai su BOBCAT (skylių gręžimas 
poliams, tranšėjų kasimas, grunto lyginimas, 
betono maišyklė, kaušas). Mini ekskavato-
rius. Tel. 8 677 70 395.

Bobcat ratinio ekskavatoriaus nuoma su 
operatoriumi. Sniego valymas. Tel. 8 609 01 
147, 8 608 59 795. 
109681

Gipskartonio, laminato, plokščių montavimas 
ir pan. Karkasinių namų, priestatų statyba. 
Tel. 8 602 25 637.
109365

Naujos lubos per 1 dieną. Įtempiamos 
lubos yra montuojamos greitai, be dulkių 
ir šiukšlių. Spalvas galite rinktis iš plačios 
spalvų paletės. Suteikiama net 10 metų 
garantija. Tel. 8 683 87 825.
110097

Statybinių šiukšlių išvežimas kontein-
eriais.Tel. 8 658 13 311.
101314

Statybos įmonė kokybiškai atlieka visus 
bendrastatybinius ir apdailos darbus, tel. 8 
612 41 170.
110823

Transporto paslaugos

Veža krovinius nuo 2 iki 4 t (baldus, staty-
bines medžiagas ir kt.). Perkrausto. Tel. 8 
604 59 646.

Kas savaitę vykstu į Europos šalis (Vokietiją, 
Olandiją, Belgiją, Angliją) imu pakeleivius, 
du vairuotojai, atlenkiamos sėdynės, didelis 
bagažo skyrius). Tel. +447853615263, 
+37067639733.
109233
107882

N U O M A
Nekilnojamasis turtas

3 kambarių bute išnuomojamas kambarys 
(gyvena viena savininkė). Tel. 8 671 27 520. 
110641

Ūkininkas išsinuomotų žemę (gali būti 
apleista) 15 km spinduliu nuo Vėžaičių. Tel. 
8 671 73 573. 
110255

K V I E Č I A  M O K Y T I S
Alksnynės vairavimo mokykla. B kat-
egorijos kursai. Patyrę mokytojai ir 
instruktoriai. Mokome naujais au-
tomobiliais. Tel. 363 399, www.alk-
snynesmokykla.lt.
101465

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

M E D I C I N A
Išblaivinimas, narkotinės abstinencijos 
gydymas (0-24), medikamentinis alkohol-
izmo kodavimas. Tel. 8 699 34 700, www.
arlaida.lt.
108568

25 m. žavi panelė atlieka erotinį masažą. Tel. 
8 637 86 233. 
110622

26 m. simpatiška maloni mergina padarytų 
švelnų atpalaiduojantį masažą. Tel. 8 613 
33 891.
110234
110072

28 m. žavi, simpatiška mergina atlieka 
įvairiapusį erotinį masažą. Tel. 8 684 55 
854.
110839

Greit Naujieji Metai, paskubėk padovanoti 
sau atpalaiduojantį masažą. Laukiu Tavęs 
kiekvieną dieną. Tel. 8 638 13 549.
109419

I N F O R M A C I J A
Pranešame, kad Ž. Kuperšmidt KŪB “Audi-
toriai” (įm. k. 240981470, buveinė: Liepų 
g. 8-1, Klaipėda, regsitruota 1994-07-28, 
duomenys saugomi VĮ Registrų centras 
Klaipėdos fil., nuo 2013-12-12) likviduo-
jama. Likvidatorius Alexander Kupershmidt, 
tel. 8 698 71 038. 

Mirus mylimai sesutei 
nuoširdžiai užjaučiame 
Centro gydytoją 
akušerę - ginekologę 
Ramutę Kazimierą 
INTIENĘ. 

VšĮ Klaipėdos SPC kolektyvas

Klaipėdos priklausomybės ligų centras 
teikia visapusišką pagalbą (page-
idaujant ir anonimiškai) asmenims, 
turintiems problemų dėl alkoho-
lio, narkotinių bei kitų psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo. Taikos pr. 46, 
Klaipėda, tel. (8 46) 415 025. www.
kplc.lt
108652
110275

M A S A Ž A I
23 metų seksuali, simpatiška, linksma mer-
gina atliks erotinį masažą. Tik skambučiai. 
Tel. 8 672 86 355.
110813

24 m. mergina atliks erotinį masažą. Tel. 8 
601 66 220.
110846

Jauna moteris atlieka masažą. Į SMS neat-
sakau. Tel. 8 653 27 746.
110077

Masažo menas. Įvairūs viso kūno masažai. Į 
SMS neatsakau. Tel. 8 679 50 051.
109736

Profesionalus masažas fizinio, psichinio 
nuovargio nuėmimui. Savimasažo, masažo 
mokymai. Tel. 8 601 91 460. 
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(Atkelta iš 13 p.) Reikalingas pagalbinis darbininkas prie 
mašinų remonto. Galiu apgyvendinti. 
8-600 48 308.
110833

Reikalingi darbuotojai sniegui kasti 
Klaipėdoje. Tel. 8 683 87 787.
110040

Reikalingi sniego kasėjai. Tel. 8 650 18 
199.
110599

Reikalingi vairuotojai, turintys krovininį 
mikroautobusą, prekėms išvežioti Kalėdų ir 
Naujųjų metų laikotarpiu (nuo gruodžio 16 
d. iki sausio 14 d.). Tel. 8 663 57 732. 
110412

Socialinė valymo paslaugų įmonė priims 
į darbą valytojas (-us), kiemsargius, 
turinčius 35-55 % darbingumą. Tel. 8 
618 00 837.
108842

Taksi įmonei reikalingi vairuotojai. Geri 
automobiliai. Tel. 8 621 02 148.
109669

UAB „VMG TECHNICS“ nuolat dirbti 
Klaipėdoje, medienos apdirbimo staklių 
priežiūrai ir remontui  reikalingas elektri-
kas-automatikas. Būtina patirtis. CV siųsti: 
info@vmgt.lt. Tel. (8 46) 310 290.
110841

Valymo įmonei reikalingi valytojos ir 
pardavimų vadybininkai. Patirtis būtų 
privalumas. Tel. 8 699 55 124, 8 670 35 
169 . 
110801

www.manager.lt – darbo skelbimai, 
karjeros konsultacijos ieškantiems darbo ir 
siekiantiems naujų profesinių galimybių!
109990

I E Š K O  D A R B O
21 metų miela, simpatiška, tvarkinga mer-
gina ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus. 
Tik skambučiai tel. 8 604 53 035. 
109853

Apkūni simpatiška jauna moteris ieško ge-
rai apmokamo darbo. Tel. 8 661 53 249. 
110810

Maloni, simpatiška moteris ieško darbo. 
Siūlyti variantus. Tel. 8 602 45 984. 
109858

Moteris virš 40 m. ieško papildomo darbo 
namuose. Siūlyti tel. 8 630 45 460.
109630

Simpatiška moteris ieško darbo. Tel. 8 
639 60 093. 
110834

Sportiška miela virš 50 m. moteris ieško 
papildomo darbo. Masažas. Tel. 8 694 41 
659 tik skambučiai. 
110626

Švelni, simpatiška mergina dideliu biustu 
ieško darbo (gali masažuoti). Tel. 8 684 
57 366.

Pranešame, kad Ž. Kuperšmidt konsultacinė 
firma (įm. k. 141249230, buveinė: 
Malūnininkų 1-59, Klaipėda, registruo-
ta 1995-07-31, duomenys saugomi VĮ 
Registrų centras Klaipėdos fi l., nuo 2013-
12-12) likviduojama. Likvidatorius Alexan-
der Kupershmidt, tel. 8 698 71 038. 

Dingusius UAB “Rideka” į.k. 300970645 
dokumentus: steigimo aktą, regis-
travimo pažymėjimą ir įstatus laikyti 
negalojančiais.
110603

Pranešame, kad likviduojama M. Kelpšo 
IĮ  (į.k. 301106835, registracijos adresas: 
Mokyklos g. 33, LT-91260 Klaipėda, 
duomenys saugomi VĮ Registrų centras 
Klaipėdos fi liale).
110837

Pranešame, kad likviduojama Robert 
Malejev IĮ (į.k. 302728548, registraci-
jos adresas: Mokyklos g. 33, LT-91260 
Klaipėda, duomenys saugomi VĮ Registrų 
centras Klaipėdos fi liale).
110838
110274
109721

S I Ū LO  D A R B Ą
Baldų įmonei reikalingas stalius, elektro-
mechanikas, pagalbinis-šlifuotojas. Tel. 8 
652 08 557. 
110263

Grožio salonui Klaipėdos miesto centre 
reikalingi kirpimo meistrai ir kosmetologė. 
Tel. 8 685 31 395.
110601

Įmonė ieško pagalbinių darbuotojų 
įvairiems pagalbiniams darbams: vagonų 
valymui, laivų triumų valymui, krovimo 
darbams. Darbas pagal iškvietimą. Kreiptis 
tel. 8 670 18 883 arba 8 670 18 889.
110851

Reikalinga pardavėja (nuo 55 m.) 
turgavietėje prekiauti daržovėmis. Tel. 8 
641 56 354.
110036

Reikalinga valytoja dirbti visu etatu miesto 
centre. Tel. 8 650 18 199.
110602

I N F O R M A C I J A

TEATRAS
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

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

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

12 d. 17.30 val. Dramos teatro repeticijų salėje 
(Teatro g. 2, įėjimas iš Žvejų g.) K. Dragunskajos 
“Lunačiarskio lunaparkas”, rež. D. Rabašauskas.
15 d. 18 val. E. E. Schmitto “Paleistuvis”, rež. P. 
Gaidys.
27 d. 18 val. M. Gavrano “Poros”, rež. R. Kudzma-
naitė.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS 
MUZIKINIS TEATRAS

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

14 d. 18.30 val. koncertas, skirtas G. Verdi ir R. 
Wagnerio 200-osioms gimimo metinėms, atlie-
ka D. Kužmarskytė (mecosopranas), M. Vitulskis 
(tenoras), Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
orkestras ir choras, mišrūs chorai “Klaipėda” ir 
“Cantare”, dirigentas M. Barkauskas (23, 32 Lt).
15 d. 13 val. B. Pavlovskio baletas vaikams “Snie-
guolė ir septyni nykštukai” (14, 20 Lt).
15 d. 17 val. Kolonų salėje koncertas “Miuziklų 
MIXtūra” (16, 22 Lt).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

14, 15 d. 12 ir 14 val.; 21, 22 d. 10, 12 ir 14 
val. Kalėdų Senelio namelis (15 Lt).

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

Šventinės klasikos festivalis “Salve Musica”

13 d. 18 val. “Klasikinė kontrabanda”: I. Prudni-
kovaitė, J. Milius (vokalas), F. Zakrevskij (fortepijo-
nas), T. Varnagiris (gitara), M. Lukoševičius (muša-
mieji) (20, 30, 50 Lt, nuolaidos galioja).
17 d. 18 val. “Tradicion nuevo: naujoji tradicija”, 
atlieka Baltijos gitarų kvartetas (20, 30, 50 Lt, nuo-
laidos galioja).

Kiti renginiai

14 d. 19 val. Giusepe Verdi teatro (Italija) kame-
rinio orkestro koncertas “Baroko Kalėdos” (“Ticket-
pro”).
16 d. 19 val. Rolando Kazlo ir varinių pučiamųjų 
kvinteto “Dūdūva” koncertas “Kur dingot Jūs...?” 
(“Tiketa”).
18 d. 18 val. grupių “el Fuego” ir “Džentelmenai” 
koncertas “Aistra ir Ugnis” (“Bilietai.LT”).

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

12 d. 20 val. Pilies teatro komedijos D. Fo ir F. 
Rame “Aš laukiu tavęs, mielasis” 100-asis spekta-
klis! Rež. A. Vizgirda (15 Lt, Tiketa”).
14 d. 12 val. jaunimo teatras “Be durų” spektaklis 
vaikams “Mikė Pūkuotukas” (20 Lt, “Tiketa”).
14 d. 18 val. teatro “Meno fortas” spektaklis Dan-
tės “Dieviškoji komedija”, rež. E. Nekrošius (34-64 
Lt, “Tiketa”).

16 d. 19 val. Pilies teatro poetinis spektaklis 
Maironio “Susiliejimai”, rež. A. Vizgirda (15 Lt, 
“Tiketa”).
17 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatro muziki-
nis spektaklis A. Vvedenskio “Eglutė pas Ivanovus” 
(rusų k. su liet. titrais), rež. J. Vaitkus (40-60 Lt, 
“Tiketa”).

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

13 d. 19 val. Chriso Normano ir “Chico & The Gyp-
sies” šventinis koncertas (89-209 Lt).
14 d. 19 val. Marijonas Mikutavičius: “Garsiai! 
Jautriai! Galingai!” (58-98 Lt).
20 d. 19 val. cirkas “Mama Afrika” (50-97 Lt).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

12 d. 18 val. susitikimas su etnologe Gražina Ka-
džyte “Advento dienų prasmės”.
14 d. 16 val. “Ir pasidarė dideli dyvai”: folkloro 
ansamblio “Kuršių ainiai” adventinės programos 
fi lmo (DVD) pristatymas.
14, 21 d. 11 val. tradicija šeimai: edukaciniai 
užsiėmimai su teatrologe lėlininke S. Burneikaite 
“Lėlės seka Betliejaus istoriją”, šeimos kurs prakar-
tėlę (registr. ir inf. tel. (8 46) 310022).

KU MF KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

12 d. 16 val. prof. J. Gudavičiaus salėje (K. Done-
laičio a. 5) tautinė vakaronė “Ir atvažiavo Kalėda...”, 
dalyvauja Choreografi jos katedros studentai.
12 d. 18 val. chorinės muzikos festivalis “Dainoje 
tautos dvasia”, skirtas Klaipėdos chorinės ben-
drijos “Aukuras” 25-mečiui. Dalyvauja Klaipėdos 
miesto chorai.
13 d. 18 val. chorinės muzikos festivalis “Dainoje 
tautos dvasia”, dalyvauja Klaipėdos bei Kretingos 
miestų chorai.
15 d. 16 val. chorinės muzikos festivalis “Dainoje 
tautos dvasia”, dalyvauja Klaipėdos miesto chorai 
bei E. Balsio menų gimnazijos moksleivių ir peda-
gogų styginis orkestras.
16 d. 18 val. KU Menų fakulteto atlikėjų koncer-
tas “Kalėdų žvaigždė”.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ 
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Ketvirtadieniais 18.30 val. Vakarų žaidimų klu-
bas kviečia žaisti stalo žaidimus.

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

14 d. 12 val. šeimų savaitgalis “Piešimas parodo-
je” (užsiėmimai mokami, registr. tel. (8 46) 313691 
arba el. p. virginija@kkkc.lt).

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

13 d. 17 val. Baltarusių bendruomenė “Krynica”. 
Baltarusių kino dienos. Filmas “Aniutos kelias”. Įėji-
mas - nemokamas.
14 d. 11 val. Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos seminaras “Kaip apsisaugoti nuo diskri-
minacijos ir apginti savo teises”. Įėjimas - nemoka-
mas. Išankstinė registracija tel. (8 46) 210283.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

“Kauno atžalyno” fi lialas, Kauno g. 49

12 d. 17.30 val. Klaipėdos aps. VPK pareigūnų, 
vietos bendruomenės gyventojų bei įvairių orga-
nizacijų, verslo atstovų, seniūnaičių susitikimas. 
Bus aptariami gyventojams svarbūs klausimai, 
bus galima pažymėti vertingus daiktus.

Girulių biblioteka, Šlaito g. 10A

13 d. 17 val. atidaroma Algimantės Dobrovols-
kaitės fotografi jų paroda “Portretai” (iki 01 10).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI 
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

13 d. 17 val. Gerlacho palėpėje vyks Jolitos Her-
lyn knygos “Trys mano vieninteliai” pristatymas-
susitikimas.

PPC “AKROPOLIS”
Taikos pr. 61

Kalėdinė Dovanų dėžė grįžta! Gruodžio 13-15 
d. pirkusius “Akropolyje” už 55 Lt nuo 10 iki 22 
val. kviečiame prie Dovanų dėžės laimėti vieną iš 
daugybės prizų, tarp kurių bus televizorius ar plan-
šetinis kompiuteris “Apple Ipad Mini”.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

13 d. 18 val. atidaroma šiuolaikinio meno par-
oda “Sakmės apie Baltiją” (“Telling the Baltic”): 
pristatomi 20 menininkų bei jų duetų iš Baltijos 
jūros šalių darbai (iki 01 19).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Tarptautinio projekto “Kristijonas Donelaitis. 
300 metų jubiliejų pasitinkant” paroda (ma-
žoji forma, gintaras) (iki 2014 01).
Filialas PC “Herkaus galerija” (Herkaus Manto g. 22, II a.)

12 d. 17.30 val. atidaroma Broniaus Rutkaus-
ko freskos ir aliejinės tapybos paroda (iki 01 
16).

GALERIJA “SI:SAID”
Galinio Pylimo g. 28, IV 17-19 val. arba susitarus 

tel. 860039972

13 d. 19 val. atidaroma Gintarės Radvilavičiū-
tės skulptūrų paroda “Šalia” (iki 12 30).

KINAS
“FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC “Akropolis”

“Lenktynės” (biografi nė veiksmo drama, N-16) - 
11.45, 14.30, 18.30, 21.15 val.
“Anoniminis tėtis” (komedija, N-13) - 17, 21.50 
val.
“Meilei nereikia žodžių” (romantinė komedija, 
N-13) - 19.30, 21.35 val.
“Kalakutai: atgal į ateitį” (dubl. liet. animac., 
V) - 3D: 13.30, 16 val.; 2D: (anglų k.) 10.45 val.
“Hobitas. Smogo dykynė” (3D, fantastinis nuo-
tykių, N-13) - kino startas su LNK 12 d. 19 val.
“Moterys meluoja geriau” (nacionalinė roman-
tinė komedija, N-13) - 15.45, 18.45, 21.45 val.
“Stalingradas” (karinis, N-13) - 16.30, 18, 21 
val.
“Ogis ir tarakonai”  - 10.30, 12.45, 14.45 val.
“Debesuota, numatoma mėsos kukulių kru-
ša 2” (dubl. liet. animac., V) - 3D: 11 val.
“Turbo” (dubl. liet. animac., V) - 3D: 13.15 val.
“Toras 2. Tamsos pasaulis” (fantastinis nuoty-
kių, N-13) - 3D: 15.30 val.
“Bjaurusis aš 2” (dubl. liet. animac., V) - gerumo 
seansai 12-14 d. 10.30 val. (6 Lt).
“Monstrų universitetas” (dubl. liet. animac., V) 
- gerumo seansai 12-15 d. 13 val. (6 Lt).

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIGA “TROBA”

Debreceno g. 61A, tel. 300855

13, 14 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.

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

Ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadie-
niais 18.30 val. kalėdinės giesmės su žymiau-
siais Klaipėdos chorais.
12, 19 d. 19 val. Kavos namuose (II a.) užsiėmi-
mai šeimoms, ves konditerė Raimonda (išankstinė 
registrac. tel. (8 46) 411659, vaikams - nemoka-
mai, tėveliams - 5 Lt).
Penktadieniais, šeštadieniais 19 val. Kavos 
namuose (II a.)  edukacinės pamokėlės šeimoms: 
kalėdinių žaisliukų, melodijų, kvapų, dekoracijų 
kūrimas (vaikams - nemokamai, tėveliams - 5 Lt, 
registruotis Kavos ir likerių namuose, inf. tel. (8 
46) 411659).

Friedricho smuklė

13 d. 20.30 val. grupė “Nerija” (autorinė kūry-
ba).
14 d. 20.30 val. grupė “Mr. Polo and Ladies” (pa-
sauliniai koveriai).

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

Liepų g. 33

12 d. 16 val. atidaroma A. Brako dailės mokyklos 
moksleivių diplominių darbų paroda  “Evoliucija. 
Proveržis. Perspektyvos” (iki 02 02).
15 d. 12 val. sekmadienis šeimoms “Barokinė 
Kalėdų pasaka”: kalėdinių dovanėlių kūrimas 
pasižvalgius po parodos “Nuo baroko iki secesi-
jos” eksponatus (nemokamai, atsinešti standaus 
ir spalvoto popieriaus, spalvotus pieštukus arba 
vaškines kreideles, žirklutes ir pieštukinius klijus, 
registr. tel. (8 46) 410421 arba el. p. menopazini-
mas.domsaitis@zebra.lt).

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2, tel. 410527

13 d. 16 val. atidaroma Karaliaučiaus krašto ta-
pytojos Tamaros Vasiliauskienės kūrybos paroda 
“Kristijono Donelaičio darbai ir dienos” (iki 01 04).
14 d. 12 ir 14 val. edukaciniai užsiėmimai - grafi -
kos darbų kūrimas linoraižinio technika (5 Lt suau-
gusiems, 2,5 Lt vaikams, studentams, senjorams, 
būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410527). 

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

17 d. 16.30 val. tradicinis šventinis renginys 
„Kalėdinės laikrodžių dirbtuvės“. Būtina išankstinė 
registracija tel. (8 46) 410413.
18 d. 17 val. nykštukai ir snieguolės atvažiuos į 
Laikrodžių muziejų įsitikinti, ar vaikai pasiruošę 
Kalėdoms, vyks kalėdiniai žaidimai, šokiai, dainos. 
Renginį ves KU režisūros specialybės I kurso nykš-
tukai. Renginys nemokamas.



TV3
6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Animacinis f. „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“.
7.25 Animacinis f. „Simpso-
nai“.
7.55 TV serialas „Meilės tri-
umfas“.
8.55 TV serialas „Meilės sūku-
ryje“.
10.00 TV serialas „Pamiršk 
mane“.
11.00 TV Pagalba.
11.55 Kvieskite daktarą!
12.25 TV serialas „Juodoji sky-
lė“.
12.55 Animacinis f. „Ant ban-
gos“.
13.30 Animacinis f. „Antinas 
Narsuolis“.
14.00 Animacinis f. „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“.
14.30 Animacinis f. „Simpso-
nai“.
15.00 TV serialas „Rosarija“.
16.00 TV serialas „Nepaklusni 
širdis“.
17.00 TV Pagalba.
17.55 Kvieskite daktarą!
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. 
TV3 orai.
19.30 TV serialas „Moterų lai-
mė“.
20.00 Humoro grandų šou.
21.00 TV serialas „Pasmerkti 
2“.
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.
22.00 TV serialas „Kobra 11“.
23.05 TV serialas „Kaulai“.
0.05 TV serialas „Terra Nova“.
1.05 TV serialas „Čikagos 
kodeksas“.
2.00 TV serialas „Anarchijos 
vaikai“.
2.50 T V serialas „Mažylė 
Houp“.

LNK
6.15 Dienos programa.
6.20 Animacinis f. „Žuviukai 
burbuliukai“.
6.50 Animacinis f. „Tomas ir 
Džeris“.
7.20 Animacinis f. „Vėžliukai 
nindzės“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“.
8.50 KK2.
9.40 24 valandos.
10.25 Nuo... Iki.
11.20 Pašėlusios močiutės.
12.15 TV serialas „Baisiausia 
mano gyvenimo savaitė“.
12.55 TV serialas „iKarli“.
13.25 Animacinis f. „Vėžliukai 
nindzės“.
13.55 TV serialas „Audra“.
15.00 TV serialas „Atpildas“.
17.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.45 TV serialas „Namai, kur 
širdis“.
18.30 Žinios. Kriminalai. Spor-
tas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Verslas. Sportas. 
Orai.
22.00 Kriminalinis  tr i leris 
„Tranzitas“.
23.45 TV serialas „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
0.40 TV serialas „Ties riba“.
1.35 Sveikatos ABC.

LRT 
5.50 Programos pradžia.
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 TV serialas „Kobra 11“.
10.00 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Kvalifikaciniai plau-
kimai. Tiesioginė transliacija iš 
Danijos.
13.00 Bėdų turgus.
13.55 Laba diena, Lietuva. 
Tiesioginė aktualijų laida.

jienos.
13.15 Angliškojo biliardo Pre-
mier lyga.
15.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga. „AFC Ajax“ - „NAC Breda“.
16.50 VTB Vieningoji krepšinio 
lyga. „Nizhny Novgorod“ - „PGE 
Turow“.
18.30 Olandijos „Eredivisie“ 
lygos turo apžvalga.
19.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos.
19.15 Rusijos „Premier Lea-
gue“. „Krasnodar“ - CSKA.
21.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos.
21.15 Portugalijos „Primeira“ 
lyga. „Gil Vicente“ - „Sporting 
CP“.
23.00 „Sportas“. Dienos nau-
jienos.
23.15 Profesionalų boksas.
2.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga.
4.00 Rusijos „Premier Lea-
gue“.

TV1
7.10 Dienos programa.
7.15, 15.00 Teleparduotuvė.
7.50 „Žiema Rūgpienių kai-
me“.
8.06 „B eždžionėlės,  p i r-
myn!“
8.15 „Supermeno nuoty-
kiai“.
8.40 „Žvėrelių būrys“.
9.05 „Betmeno nuotykiai“.
9.30 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 „Auklė“.
11.00 „Naujieji Robino Hudo 
nuotykiai“.
12.00 „Istviko raganos“.
13.00 „Purpurinis deiman-
tas“.
14.00 Penki ingredientai.
14.30 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
15.30 „Šeimynėlė“.
16.00 „Įstatymas ir tvarka“.
17.00 Langai.
18.00 „Auklė“.
19.00 „Tūkstantis ir viena nak-
tis“.
21.00 „Nusikalt imo vieta. 
Komisarė Lindholm. Auksinė 
apyrankė“.
22.50 „Gyvenimas pagal Ha-
rietą“.
23.50 „Farų šeima“.
0.45 „Taikinys“.

Info  TV
5.00 Infodiena.
9.00 Žinios.
9.35 Ne vienas kelyje.
10.15, 11.40, 14.05 24 va-
landos.
10.55, 13.20, 14.50 KK2.
12.25, 16.05 Yra kaip yra.
15.35 Dviračio šou.
17.00 Infodiena.

TV8
8.05, 15.00 „Žavūs ir drąsūs“.
8.55 „Rutos Rendel detekty-
vai“.
9.55 „Andželas ir draugai“.
10.25 Senoji animacija.
11.00 Romantinė drama „Ką 
padariau dėl meilės“.
12.35 Ekstremalūs namų po-
kyčiai.
13.30, 19.00 „Marija iš lūš-
nyno“.
14.30, 20.35 „Naisių vasara“.
16.00 Ekstremalūs namų po-
kyčiai.
17.00, 0.30 Valgyk ir lieknėk.
18.00, 22.40 „Vienintelė“.
20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija.
21.05 Drama „Namai“.
23.40 „Firma“.

Lietuvos ryto  TV
6.01 Programa.

19.00 „Komanda Č“.
20.15 Geros savijautos gidas.
20.45 „Trauma“.
22.00 „Kupidonas“.
23.00 „Objektas 11“.
24.00 „Įkalčiai“.

Balticum Auksinis
7.00 Komedija „Žvėrelių maiš-
tas“.
9.00 Fantastinė romantinė ko-
medija „Vidurnaktis Paryžiuje“.
11.00 Drama „Taner Holas“.
13.00 Kriminalinis romantinis 
trileris „Trys įtemptos dienos“.
15.10 Drama „Bebras“.
17.00 Animacinis veiksmo 
filmas „Halkas prieš Torą“.
18.00 Animacinis veiksmo 
filmas „Halkas prieš Ernį“.
19.00 Romantinė drama „Pri-
simink mane“.
21.00 Istorinė drama „Agora“.
23.05 Siaubo trileris „Pjūklas 
VI“.
1.00 Kriminalinis trileris „Advo-
katas iš Linkolno“.

Pirmasis Baltijos 
kanalas
7.00 Lietuvos “Laikas”.
7.10 Vaikų klubas.
7.35 Animacinis f.
7.50 TV serialas “Bučinys”.
9.45 TV serialas “Šiaurės vė-
jas”.
11.55 Gyvenimo taisyklės.
12.45 Ekstrasensų mūšis.
15.05 Žvaigždžių gyvenimas.
16.55 TV serialas “Bučinys”.
18.40 Mano tiesa.
20.30 Lietuvos “Laikas”.
21.05 TV serialas “Šiaurės 
vėjas”.
23.05 Lietuvos “Laikas”.
23.15 Ekstrasensų mūšis.
2.25 Lietuvos “Laikas”.
3.00 Žvaigždėlaivis.

RTR Planeta
4.00 Rusijos rytas.
5.10, 8.05 TV serialas “Mano 
likimo šeimininkė”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Žinios.
9.35, 12.30, 15.15, 17.40 
Žinios. Maskva.
10.00 Rusijos prezidento V. 
Putino metinis pranešimas 
Federaliniam Susirinkimui.
11.05 TV serialas “Kilmingųjų 
mergelių instituto paslaptys”.
12.50 Žinios. Budėtojų dalis.
13.05, 0.25 TV serialas “De-
tektyvų agentūra “Ivanas ir 
Marija”.
14.00 Ypatingas atvejis.
15.35 TV serialas “Nereikalingų 
žmonių sala”.
18.50 Tiesioginis eteris.
19.55 TV serialas “Mainų bro-
liai”.
21.50 TV serialas “Tyrimo pa-
slaptys”.
22.45 Dvikova.
1.20 Vaidybinis f. “Amerikietiš-
koji tragedija” (4).

RTVi
6.00 Ypatinga nuomonė. Eko-
nomikos naujienos.
7.00 Animacinis f.
8.00 Vakaro naujienos iš Ame-
rikos.
9.00 TV serialas “Autobusas”.
10.00, 21.00, 1.00 TV serialas 
“Budintis angelas”.
11.00 Vaidybinis f. “Meilė pa-
gal užsakymą”.
13.00 TV serialas “Oro uostas”.
14.00, 20.00, 5.00 TV serialas 
“Chabarovo principas”.
15.00, 23.30 Miesto legen-
dos.
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14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva. 
Tiesioginė aktualijų laida.
15.30 Žinios. Sportas. Orai.
15.50 TV serialas „Viena byla 
dviem“.
17.00 TV serialas „Rojus Lietu-
voj“.
17.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliacija iš Dani-
jos.
18.00 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). Verslas. Kultūra. 
Sportas. Orai.
18.45 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai ir finalai. 
Tiesioginė transliacija iš Dani-
jos.
19.30 Klaidos kaina.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Spor tas. 
Orai.
21.00 Dėmesio centre.
21.30 Specialus tyrimas.
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Specialus tyrimas.
22.40 Vakaro žinios. Užsienio 
naujienos. Sportas. Orai.
23.10 Kriminalinė komedija 
„Kvailių apsauga“.
1.05 TV serialas „Viena byla 
dviem“.
2.20 Dėmesio centre.

Baltijos  TV
6.30 Televitrina.
7.00 Nacionalinė loterija.
7.03 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“.
8.00 Yra kaip yra.
9.00 Mistinės istorijos.
10.00 Ekstrasensų mūšis.
11.00 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“.
12.00 Kalbame ir rodome.
13.00 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“.
14.00 Meilės sala (1).
16.00 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“.
17.00 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“.
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Spąstai“.
19.30 Žinios.
20.00 Dviračio šou.
20.30 Yra kaip yra.
21.30 Kriminalinė komedija 
„Pripažinkite mane kaltu“.
0.15 TV serialas „Karo vilkai. 
Likvidatoriai 3“.
1.15 TV serialas „Spąstai“.
2.15 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“.
3.20 Bamba TV.

TV6
9.15, 14.30 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas.
10.05, 16.00 „Beverli Hilsas 
90210“.
11.00, 17.00 „Medikopteris“.
12.00, 18.00 „Kastlas“.
13.00, 20.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
14.00, 21.00 „Rezidentai“.
15.00 Išlikimas.
19.00, 1.25 „CSI Majamis“.
21.30 Nuotykių f. „Griaustinis 
tropikuose“.
23.40 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - „Anadolu Efes 
Istanbul“. Vaizdo įrašas.
2.15 „Bobo užkandinė“.

Sport 1
5.00 Ekstremalaus sporto 
žurnalas „Duokš penkis“.
8.00 VTB Vieningoji krepšinio 
lyga.
10.00 Olandijos „Eredivisie“ 
lyga.
12.00 Televitrina.
13.00 „Sportas“. Dienos nau-

6.05 TV parduotuvė.
6.25 Reporteris.
7.10 Žinių naujienos.
7.25 „Albanas“.
9.35 „Klounas“.
10.45 Reporteris.
11.35 Rossas Kempas. Piratai.
12.40 Sąmokslo teorija.
14.00 TV parduotuvė.
14.30 Žinių naujienos.
14.50 „Klounas“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Gamink sveikiau!
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios. Orai.
18.33 Ar tu saugus kelyje?
18.35 Žinių naujienos.
18.50 Dokumentinis f. „J. F. 
Kenne dy ir slaptosios tarny-
bos“.
19.55 „Albanas“.
21.00 Reporteris. Įdomi Lietu-
va. Orai.
21.43 Ar tu saugus kelyje?
21.45 Žinių naujienos.
22.00 Nuoga tiesa.
23.40 Sąmokslo teorija.
1.00 Reporteris. Įdomi Lietu-
va. Orai.
1.45 Didžiosios Britanijos 
„Porsche Carrera“ ir „Renault 
Clio“ taurės lenktynės iš Croft 
trasos.

LRT kultūra
8.00 Programos pradžia.
8.05 „Namelis prerijose“.
8.50 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė (rusų k.).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Naktinis ekspresas.
12.00 Teatro popietė. Reži-
s ier iaus  Henriko Vancevi-
čiaus kūrybos retrospektyva. 
F.Dostojevskio „Stepančikovo 
dvaras ir jo gyventojai“. 1989 
m. 
14.30 Europos piliečių metų 
baigiamasis renginys. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo.
15.00 Kūrybos metas. Poetas 
Sigitas Geda. 2000 m.
15.30 Lietuvos advokatūrai - 
95. Česlav Okinčic. Advokatas 
signataras. Iš dokumentinių apy-
braižų ciklo „Advokato kelias“.
15.50 Istorijos detektyvai.
16.20 Laba diena, Lietuva.
17.40 Žinios.
18.00 Kultūrų kryžkelė. Meno-
ra.
18.15 „Odisėjo klajonės“.
18.45 Lyderių turnyras „Žinių 
riteriai ir damos“.
19.45 Kultūra. Baleto šokėjas 
Petras Skirmantas.
20.00 Durys atsidaro.
20.30 „Įspūdingiausios Azijos 
šventovės“. „Penki tūkstančiai 
Pagano pagodų. Mianmaras“.
21.00 Prisiminkime.
21.15 Kultūros savanoriai.
21.45 Legendos.
22.30 Lietuvių kinas trumpai. 
„Vasaros MEDIA studija“.
22.50 Prisiminkime.
23.00 Naktinis ekspresas.
23.30 Panorama.  S por tas. 
Orai.
24.00 Elito kinas. Komiška dra-
ma „Belaukiant Eriko“.

Balticum TV
9.00, 20.00, 21.45 “Balticum” 
TV žinios.
9.15 Rekordininkai.
9.45 „Įkalčiai“.
10.45 „Komanda Č“.
11.45 „Manoletė“.
13.30 „Kupidonas“.
14.30 Sveikatos užtaisas.
15.00 Reidas.
15.30 „Protėvių šauksmas“.
16.30 „Elvis Preslis: Karalius 
gyvas!“
17.30 Žymiausios pasaulio vie-
tos.
18.00 „Fortjė faktorius“.

15.30, 23.00 Neraštingumo 
likvidavimas Amerikoje.
16.00, 19.00, 22.00 Šiandien 
pasaulyje.
16.08, 19.08, 4.00 Ypatinga 
nuomonė.
17.00 TV serialas “Oro uostas”.
18.00, 0.00 Pokalbių laida.
2.00 Vaidybinis f. “Tvarkaraštis 
porytdienai”.

NTV ÍÀØÅ ÊÈÍÎ 
6.00 Opera “Pikų dama”.
8.00 Vaidybinis f. “Leningradas, 
lapkritis”.
10.00 Muzikinis f. “Mūsų žmo-
gus San Reme”.
12.00 Vaidybinis f. “Vartinin-
kas”.
13.30, 1.30 TV serialas “Speci-
aliosios paskirties būrys”.
15.00 Vaidybinis f. “Dingusi 
ekspedicija” (1,2).
18.00 Vaidybinis f. “Šalia 
mūsų”.
20.00 Vaidybinis f. “Aukso 
upelis”.
22.00 Vaidybinis f. “Mirties 
įlanka”.
0.00 Vaidybinis f. “Pamesti-
nukė”.
3.00 Vaidybinis f. “Kelias į pra-
garą” (1,2).

NTV ìèð ÊÈÍÎ 
4.00 NTV rytą.
6.10 TV serialas “Viskas įskai-
čiuota”.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Šiandien.
8.25 Vasarvietės atsakymas.
9.30 Medicinos paslaptys.
10.00 TV serialas “Grobikai”.
11.35 Iki teismo.
12.35 Prisiekusiųjų teismas.
13.35, 16.35 Apžvalga. Nepa-
prastas atsitikimas.
14.30 Prisiekusiųjų teismas. 
Galutinis sprendimas.
15.40 Gydytojų byla.
17.45 Prokuroro patikrinimas.
18.50, 2.35 Kalbame ir ro-
dome.
19.40 TV serialas “Paieška”.
23.10 Šiandien. Apžvalga.
23.35 TV serialas “Krasino 
gynyba”.
3.30 Ir vėl sveiki!

Eurosport
9.35 Dziudo.
10.30 Motosportas.
11.35 Šuoliai nuo tramplino.
12.45 Biatlonas.
16.45 Plaukimas.
19.45 Biatlonas.
23.00 Pokeris.
0.00 Galiūnų sportas.
1.00 Biatlonas.

Viasat Sport Baltic
11.15 Ledo ritulys. KHL. SKA - 
“Metallurg”.
13.15 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. “Napoli” - “Arsenal”.
15.05 Golfas. PGA turo užku-
lisiai.
15.35 Golfas. Europos turo 
savaitės apžvalga.
16.05 “Trans World Sport” 
žurnalas.
17.05 Futbolas. UEFA Čempio-
nų lyga. “Milan” - “Ajax”.
18.55 Krepšinis. Eurolyga. 
“Žalgiris” - “Anadolu Efes”. Tie-
sioginė transliacija.
21.10 Futbolas. Anglijos pre-
mier lygos žurnalas.
21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
“Maccabi” - “Lietuvos rytas”. 
Tiesioginė transliacija.
23.40 Futbolas. UEFA Europos 
lyga. “Limasol” - “Legia”.
1.30 Programos pabaiga.



Juokas pro ašaras
Namuose, kuriuose yra vaikų, visiškai 

švarus gali būti tik indelis nuo saldainių…

Anekdotai
Iš visą parą dirbančio restorano vidur-

naktį svirduliuodamas išeina visiškai girtas 
klientas. Paramstydamas sienas jis nušliti-
niuoja iki neapšviestos automobilių stovėji-
mo aikštelės ir čiupinėdamas kiekvienos 
mašinos stogą pradeda ieškoti savo trans-
porto priemonės. Vienas praeivis pamato šį 
apgailėtiną vaizdelį ir sako:

- Juk tu savo automobilio taip nesurasi. 
Visi stogai vienodi. Ten nėra nei registraci-
jos numerių, nei gamintojo ženkliuko...

- Užsičiaupk! Ant mano tačkės švyturė-
liai yra!

  

- Dispečerine, čia lėktuvas “Boeing 747”. 
Mano degalų bakai visai tušti.

- “Boeing 747”, mes nematome jūsų ra-
daruose! Nedelsiant praneškite savo koor-
dinates!

- Koordinatės tokios: oro uostas, angaras 
Nr. 2. 

  

Naujojo ruso sūnus pareina iš mokyklos 
ir pasipiktinęs sako tėvui:

- Aš, tipo, nesupratau, ką jie ten, trenk-

ti? Pirma klasė, tipo, o kėdės - medinės?!
  

Keleivis pro iliuminatorių ilgai žiūrėjo į 
mirksinčią lemputę ant lėktuvo sparno, pas-
kui pasišaukė stiuardesę ir tarė:

- Pasakykite pilotui, kad jis užmiršo iš-
jungti dešinį posūkį. 

  

Į rojų atvyksta pragaro delegacija:
- Nagi, surengiam futbolo rungtynes?
- Kodėl gi ne, tačiau ar prasminga, juk 

visi geriausi futbolininkai pas mus, rojuje?
- Ką jūs sakote! O ar turit bent vieną 

teisėją? 
  

Kunigas per mišias sako pamokslą:
- Alkoholis, vaikai mano, yra didžiausias 

jūsų priešas. Štai po mišių užsuksite į užei-
gą, prisigersite, paskui grįžę girti susibarsi-
te su žmona. O tada stversite pistoletą ir 
apduję nuo alkoholio vis tiek nepataikysi-
te. 

  

Mažas berniukas baigia vakaro maldelę 
tokiais žodžiais:

- Ir dar, Dievulėli, atsiųsk drabužių toms 
vargšėms moteriškėms, kurių nuotraukos 
išspausdintos tėčio žurnale. 

Bulvaroskopas
Savo pinigų man užteks iki gyvenimo 

galo. Aišku, jei nieko nepirksiu ir nevalgy-
siu.
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LIetUVĖLĖS  NaUJIeNOS

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai

kONkUrSaS

„Bulvaras” tęsia konkursą „Vakarų Lietu-
vos automobilių statymo ypatumai”. Jis vyks 
tol, kol bus norinčių viešumu kovoti su auto-
mobilių statymo „genijais”. Kas mėnesį apdo-
vanosime komisijos geriausia pripažintos nuo-
traukos autorių. Norintieji dalyvauti konkurse 
nuotraukas gali įkelti interneto svetainės www.

avantiūroms, nuotykiams.

VANDENIS. domėsitės aplinkinių žmonių 
gyvenimu, žiniasklaidos naujienomis. kažkuo 

gali pasitarnauti informacija, išgirsta kaip reklama 
ar paskalos. namų ūkio ir šeimos situacija reikalaus 
išlaidų. dėl brangių pirkinių tarkitės su partneriu.

ŽUVYS. regis, tai bus maloni diena, nes tarsi 
leis jums patūnoti ramiame užutėkyje, kur 

nėra pavojingų srovių. Jos, žinoma, niekur neišnyko, 
tačiau jums tikra atgaiva bus net ir tokia trapi, laikina 
saugumo iliuzija.

suderinti savo troškimus su galimybėmis. vakarą 
praleiskite kuo ramiau.

VĖŽYS. diena bus kupina darbų, pareigų, 
rutinos. Profesinėje veikloje labiausiai bus ver-

tinamas iniciatyvumas, atsakingumas. intriguojamo 
pasiūlymo laisvalaikio praleidimui galite sulaukti iš 
jus dominančio asmens.

LIŪTAS. tikėtinas šioks toks progresas profe-
sijos srityje, ypač jeigu jau iš anksto buvote 

pasirengę permainoms, patikrinimams. atsiras 
galimybių užmegzti naudingų pažinčių, gauti ver-
tingų patarimų. tačiau nieko negausite už dyką ir 
be pastangų.

MERGELĖ. nuo pat ryto mintys suksis apie 
neišspręstus finansinius reikalus. Galbūt pavyks 

išsiderėti palankesnes sąlygas verslui ar kreditui, arba 
sulauksite rėmėjų paramos. vakaras žada įspūdžius, 
pažintis.

SVARSTYKLĖS. Šiandien gali tekti vykdyti ne 
itin malonias pareigas, atiduoti skolas, išsiaiš-

kinti susikomplikavusius santykius. Galbūt pagaliau 
pasirašysite seniai paruoštą, bet atidėliotą dalykinę, 
verslo ar turtinę, finansinę sutartį.

SKORPIONAS. Šiandien jums seksis dirbti 
ir užsidirbti. nebloga diena ir sveikatos ty-

rimams bei procedūroms. Jei vakare numatomas 
pasimatymas, būsite itin savikritiški, save stebėdami 
veidrodyje.

ŠAULYS. Šiandien labiau norėsis flirtuoti nei 
dirbti. tiesa, kūrybinė veikla gali atstoti bet 

kokį flirtą, nes ypatingus sparnus teiks įkvėpimas. 
Galbūt iškils pasirinkimo dilema.

OŽIARAGIS. dieną geriausiai seksis tvarkyti 
šeimyninius, buitinius reikalus. Bet kokie nu-

krypimai nuo įprasto ir patikrinto kels įtampą, nepa-
sitenkinimą. vakare jau būsite nusiteikę aistringoms 

AVINAS. Pasistengę šiandien galite nuveikti 
nelengvus darbus. Jeigu negailėsite energijos, 

ne tik pasieksite gerų rezultatų, bet ir atsikratysite 
įtampos, neigiamų emocijų. vakare galite pademons-
truoti kiek per didelį apetitą.

JAUTIS. Labiausiai norėsis ramybės, atsipa-
laidavimo. Būtų gerai, kad niekas nekvaršintų 

jums galvos ir netrukdytų darbuotis vienumoje arba 
leistų patinginiauti. vakare pažvalėsite. Galbūt kils 
aistringų impulsų, noro žaisti, flirtuoti.

DVYNIAI. ramiai apgalvokite, nuo ko pradėti 
svarbiausius darbus. Jei reikia, pasitarkite su 

patyrusiais specialistais, pažįstamais. Pasistenkite 

11 23 - 12 21
Zodiako ženklas Šaulys

astrOLOGiJa

ŠIANDIEN  s 3 
metų jubiliejų šven-
čia Gintarė Juzumai-
tė-Brusokienė 

ŠIANDIEN  s
gimtadienį 
švenčia Galina 
novickaja

ŠIANDIEN  s
gimtadienį šven-
čia romaldas 
adomavičius

ŠIANDIEN  s
gimtadienį 
švenčia Petras 
kaučikas

sveikinimus siųskite 
el. paštu gimtadienis@
ve.lt.  Mokami nestan-

dartiniai  sveikinimai bet 
kuria proga 

priimami dienraščio  
klientų aptarnavimo  

skyriuje M. Mažvydo al. 3.  
informacija 

tel. (8 46) 411 314.

SVeIkINIMaI

Klaipėdoje lankantis rusų delegacijai iš 
Pamaskvės, norėjusiai pasisemti šiukšlių de-
ginimo patirties, mūsų valdžia gyrėsi susi-
riesdama ir vis pabrėždama uostamiesčio iš-
skirtinumą visoje šalyje. Svečiams patarus 
mokyti žmones rūšiuoti šiukšles, delegacijos 
vadovas net sutriko. Esą gerai Vakarų Euro-
pos žmonėms, nes daugelis jų gyvena indivi-
dualiuose namuose, tad bepigu rūšiuoti šiukš-

les. O rusai gyvena daugiabučiuose, kur vir-
tuvėje po kriaukle stovi tik vienas kibiras, tai 
ką jame prirūšiuosi. Kadangi Klaipėdoje 80 
proc. žmonių irgi gyvena daugiabučiuose, na-
tūraliai kyla klausimas, ar pas mus kibirai 
didesni po kriauklėmis telpa, ar ta šiukšlių 
rūšiavimo kokybė pas mus yra tokia, kad ja 
nereikėtų girtis net to nedarantiems ru-
sams? 

“ŽOLININKAS”.  s “vietos tikrai buvo kieme. tamsinti visi langai - noriu spjauti aš ant 
visų, statau ten, kur noriu ir kur bus man smagu”, - rašo nuotraukos autorius artūras.

Nebeturi iš ko juoktis

ve.lt skiltyje „Konkursai” arba siųsti el. paštu 
bulvaras@ve.lt, taip pat tai galima padaryti 
tradiciniu paštu, adresu „Bulvarui”, „Vakarų 
ekspreso” redakcija, M. Mažvydo al. 3, LT-
92131 Klaipėda. Norintieji, kad į jų nuotraukas 
atitinkamai sureaguotų policijos pareigūnai, 
laiške turi nurodyti ir tikslų pažeidimo laiką.

Nacionaliniai rūšiavimo ypatumai

PAVYZDYS.  s nuotraukoje - puikus pavyzdys, kaip klaipėdiečiai “rūšiuoja” šiukšles.

Vieno Lietuvos televizijos kanalo humo-
ristinės laidos “Visi namie” kūrėjai greitai 
išsisėmė ir nebeturėdami iš ko juoktis, pra-
dėjo juoktis iš savų. Praėjusią savaitę buvo 
parodijuota tame pačiame kanale rodoma lai-
da “Bėdų turgus”, nepagalvojus, kad laidą gal-
būt žiūri ir žmonės, ištikti bėdų ar sergantys 

paskutinės stadijos vežiu, kuriems bet kokie 
nevykę juokeliai gali būti nejuokingi. Galiau-
siai ta pati humoro laida tikrai nebeturi iš ko 
juoktis, nes viena laidos dalis yra liūdna, kai 
kalbasi du sėdintys žmonės ant geležinkelio 
bėgių. Kalbasi apie nieką. Eterį juk užimti 
reikia.

Gimė sūnus

Teismų verdiktas: šimpanzės nėra žmonės

kaS  DeDaSI  paSaULYJe

38 metų britų aktorė Keit Vinslet (Kate 
Winslet) pagimdė berniuką. “Motina ir kūdi-
kis jaučiasi puikiai”, - JAV žurnalas “People” 
citavo kino žvaigždės atstovę. “Oskaro” lau-
reatė trečiojo savo vaiko susilaukė šeštadienį 
Didžiojoje Britanijoje. Tai yra pirmoji bendra 
aktorės ir trečiojo jos sutuoktinio Nedo Ro-
knrolo (Ned RocknRoll) atžala. Pora susituo-
kė praėjusį gruodį.

“Titaniko” žvaigždė 1998-2001 metais jau 
buvo ištekėjusi už režisieriaus Džimo Trepl-
tono (Jim Threapleton), o 2003-2010 metais 
- už režisieriaus Semo Mendeso (Sam Men-
des). Pirmoje santuokoje aktorei gimė duktė 
Mija (Mia), kuriai dabar 13, o antroje - sūnus 
Džo Alfis (Joe Alfie), kuriam yra devyneri. 

Trys Niujorko teismai atmetė gyvūnų tei-
sių gynėjų ieškinius pripažinti šimpanzes 
žmonėmis su pagrindinėmis jų teisėmis. Or-
ganizacija “Nonhuman Rights Project”, kreip-
damasi į teismus, siekė išlaisvinti keturias 
beždžiones. Organizacija rėmėsi vadinamuo-
ju “Habeas-Corpus” (asmens neliečiamybės) 
principu, draudžiančiu kalinimą be teismo 

nuosprendžio. Tačiau visi trys teisėjai nu-
sprendė, kad šis principas negalioja beždžio-
nėms, nes jos nėra žmonės. Gyvūnų teisių 
gynėjai paskelbė verdiktą apskųsiantys. Pasak 
organizacijos prezidento Stivo Vaizo (Steve 
Wise), kova dėl tokio “kognityviai sudėtingo 
gyvūno teisinio statuso pripažinimo” dar tik 
prasidėjo.


