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Sentencija.  s Profesorius Alvydas Joku-
baitis: „Jeigu nuo Lietuvos atsiskirtų Klaipėdos 
kraštas ar Skuodo rajonas, tai taptų nacionaline 
tragedija. O štai Jungtinės Karalystės atsiskyri-
mas nuo ES suvokiamas kaip boulingo partijos 
pralaimėjimas.“ 

Atleido.  s Vakar trečiuoju bandymu Vyriausy-
bė atleido Valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos vadovą Joną Milių iš pareigų. Prieš pasisakė 
tik du Darbo partijos deleguoti ministrai. 

Pažadas.  s Susisiekimo ministras Rimantas 
Sinkevičius, praėjusią savaitę turėjęs nedarbingu-
mą, tačiau dalyvavęs renginiuose, žada atsisakyti 
„Sodros“ išmokos už ligą.

Kontrolė.  s 4 mln. eurų pernai panaudoti ne 
miškams gerinti, o Aplinkos ministerijos įstaigų 
valdymui, pareiškė Bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programos auditą atlikusi Valstybės 
kontrolė.

Pensija.  s Vakar Vyriausybė pritarė tam, 
kad nuo spalio 1 d. pirmojo laipsnio valstybinė 
pensija būtų skiriama aktoriui, režisieriui, bardui 
Kostui Smoriginui.

Mažina.  s Seimo valdyba pritarė Seimo kan-
celiarijos siūlymui sumažinti didžiausią leistiną 
pareigybių skaičių Seimo kanceliarijoje nuo 510 
iki 500.

Įspėja.  s Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos įspėja dėl kelionių parda-
vimo agento MB „Antibai“ (buv. UAB „Progressus 
Group“) ir jos direktorės Gintarės (Valaitytės) 
Budrienės galimai nesąžiningos ir neteisėtos 
veiklos. 

Nušovė.  s Kontra-
bandininkų gaudynių 
metu Pagėgių savival-
dybėje  medžiotojas 
nušovė pasieniečių 
tarnybinį belgų avi-
ganį Ramzį (nuotr.). 
Paaiškėjo, jog tai - Ar-
vydas Komskis, Seimo 
vicepirmininko Kęsto 
Komskio ir Pagėgių 
mero Virginijaus Komskio brolis. Jis sulaikytas.

Ar žinote, kad... s  drambliai užuodžia 
vandenį už 19 kilometrų.

Laukžemių tvenkinio žuvis 
gelbėja savanoriai

Vakar pavakarę kelios dešimtys kilogramų žuvų 
- lydekų, lynų, karpių ir kitų - iš nuleidžiamo 
Laukžemių (Eketės) tvenkinio Klaipėdos rajone 
buvo perkeltos į Malūno (buvusį Trinyčių) tven-
kinį Klaipėdoje. Žuvis perkėlė ne oficialus Lauk-
žemių tvenkinio nuomininkas ir jo naudotojas 
Medžiotojų ir žvejų draugijos Klaipėdos skyrius, 
o žvejai savanoriai, kurie jau pusę mėnesio rūpi-
nasi, kad būtų išsaugota kuo daugiau žuvų.

VAIZDAS.  s Laukžemių tvenkinio ekosistema skaičiuoja paskutines dienas. 

Egidijaus JANKAUSKO nuotr. 

Jurga PETRONYTĖ jurga@ve.lt

Vakar žvejai tikėjosi, jog vanduo tvenkinyje nuseks iki tokio lygio, 
kad jau bus galima žuvis gaudyti ir perkelti. Prie tvenkinio būriavosi ke-
liasdešimt žvejų savanorių, kurie buvo pasiruošę graibštus žuvims trauk-
ti, vis tikrino vandens lygį plaukiodami su guminėmis valtimis. Vandeniui 
senkant buvo pripildyta vienos tonos talpykla, kurioje žuvys buvo per-
vežtos į Malūno tvenkinį. Žvejai dar turi pasiruošę 5 tonų 
dydžio talpyklą, kurią greičiausiai užpildys šiandien.

Siūlo 
mokėti 
mažiau, 

bet 
smirdėti 
daugiau
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orų  prognozė

Saulė teka 
7.31, leidžiasi 
19.20 val., dienos ilgumas 11 val. 49 min. Sep-
tintąją delčios dieną Mėnulis teka 5.16, leidžiasi 
18.37 val. Zodiako ženklas - Svarstyklės.       
ORAI. Šiandien Klaipėdoje galimas nedidelis lietus. 
Vėjas pietvakarių, 15-18 m/sek. Oro temperatūra 
dieną - apie 17, naktį - apie 15 laipsnių šilumos.                         
RYTOJ temperatūra dieną bus apie 18, naktį - apie 
14 laipsnių šilumos. Protarpiais numatomas lietus. 
Vėjas pietvakarių, 15-18 m/sek.
VANDENS temperatūra Baltijoje - apie 16, Kuršių 
mariose - apie 14 laipsnių šilumos. Bangų aukštis 
jūroje - 2,5 m.     

Rugsėjo dvidešimt devintoji, ketvirtadienis - 
273-ioji metų diena, iki metų pabaigos lieka 
93 dienos.

DIENA
Dagos diena, Šv. Mykolas, Pasaulinė širdies 
diena 

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia Gabras, 
Gabrė, Gabrielė, Michalina, Mikalina, Mikolė, 
Mykolas, Rafaelė, Rapolas, Rapolė.

kalendoriuS

Šiandien  klaipėdoje

RENgINIAI
17 val.

Viešosios bibli-
otekos Pempinin-
kų filiale (Taikos 
pr. 79 / 81A) susiti-
kimas su Klaipėdos 
universiteto Huma-
nitarinių mokslų 
fakulteto Lietuvių 

kalbos katedros doc. dr. Jūrate Lubie-
ne. „Apie grybų vardus ir grybavimo 
įdomybes”.

17 val.
Tautinių kultūrų centre (K. Do-

nelaičio g. 6B) muzikinis-literatūrinis 
vakaras „Margas pasaulis”.

17.30 val.
Lietuvos architektų sąjungos 

Klaipėdos apskrities organizacijos 
būstinėje (Bažnyčių g. 6-1, III a.) KU 
Socialinių pokyčių studijų centro ir 
Lietuvos architektų sąjungos Klaipė-
dos apskrities organizacijos viešas 
renginys „Nusikaltimų erdvė Klaipė-
doje 1990-2010 m.: kokie urbanistiniai 
objektai generuoja nusikaltimus ir 
kodėl vienos vietos pavojingesnės 
nei kitos?” Renginį ves geografas dr. 
Eduardas Spiriajevas, sociologai dr. 
Liutauras Kraniauskas, dr. Arūnas 
Acus.

tEAtRAI
18.30 val. 

Dramos teatro Kamerinėje sa-
lėje (Teatro g. 2) P. O. Enquisto „Lūšies 
valanda”.

19 val.
„Apeirono” teatre (Turgaus g. 

16 / Tiltų g. 12) premjera - spektaklis 
„Nekrozė”.

19 val.
Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 

Gliukų teatro premjera - „Unduo Du-
buo”, rež. Benas Šarka. 

kINAS
19 val.

I. Simonaitytės bibliotekos 
kavinėje „Pauzė” (Herkaus Manto 
g. 25) ispaniško filmo vakaras. „La isla 
minima” (2014 m.).

19 val.
„Kultūros fabriko” kino salėje 

(Bangų g. 5A) Kino naujiena: „Floren-
ce” (Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 
biografinė komedija, drama, 2016 
m., N-13).

Siūlo mokėti mažiau, bet smirdėti daugiau

BAIMĖ.  s Klaipėdos miesto valdžia baiminasi, jog Klaipėdos rajone priimti sprendimai gali lemti 
„atliekų turizmą” į Klaipėdą.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

Nuo Naujųjų metų Klaipėdos rajone įsigalios nauja apmo-
kėjimo už atliekų išvežimą tvarka - mokestis gyventojams 
bus sudaromas iš dviejų dalių. Vieniems gyventojams atliekų 
išvežimas brangs, kitiems pigs, o jų tvarkytojai aiškina, jog 
gyventojai, susimažinę mišrių atliekų vežimo dažnį, bus suin-
teresuoti daugiau rūšiuoti ir taip sutaupyti. Tačiau ne visiems 
rajono gyventojams nauja tvarka atrodo sąžininga.

Rytis  
SAVICKIS 
rytis@ve.lt

Klaipėdos rajono žiniasklaido-
je jau pasirodė straipsniai apie tai, 
kaip esą gyventojai galės sutau-
pyti - „Gargždų švaros” atstovai 
pasiūlė miesto ribose esančių in-
dividualių namų gyventojams 
atliekas vežti 2 kartus per mėne-
sį ir taip mokėti mažiau. Tačiau 
tokie pasiūlymai kai kuriems ra-
jono gyventojams skamba kaip 
pasityčiojimas: kas 2 savaites ve-
žamos atliekos smirdi, o vežant 
jas dar rečiau jie bus verčiami gy-
venti nehigieniškomis sąlygo-
mis.

Vieniems brangs, 
kitiems pigs

Klaipėdos rajone esantiems 
miesto ir kaimo objektams bus 
taikomi skirtingi įkainiai, o kin-
tamoji rinkliavos dalis skaičiuo-
jama pagal išvežtų konteinerių 
kiekį. Pagal naujas taisykles nuo 
kitų metų miesto daugiabučiuose 
už 1,1 kub. m konteinerio ištuš-
tinimą pastoviosios rinkliavos dy-
dis per metus bus 37 Eur, kinta-
mosios – 4,8 Eur, kaime – pasto-
vioji – 35 Eur, kintamoji – 4,4 
Eur. 

Mieste esančių individualių 
namų savininkams už 0,24 kub. 
m konteinerio ištuštinimą pasto-
vioji dalis sieks 45 Eur, kintamo-
ji – 0,8 Eur, o kaimo individualių 

namų gyventojams pastovioji da-
lis sieks 34 Eur, kintamoji - 0,8 
Eur.

Tačiau ne visiems nauja tvarka 
suteiks džiaugsmo. Pavyzdžiui, 
mieste esančių individualių namų 
gyventojai šiuo metu už atliekų 
išvežimą moka 78 eurus. Įvedus 
dvinarę sistemą ir toliau norint, 
kad atliekos būtų vežamos 4 kar-
tus per mėnesį, nuo kitų metų 
teks atseikėti 83,4 euro.

Tačiau kaimo gyventojams, jei 
atliekos bus vežamos 2 kartus 
per mėnesį, vietoj dabar esančių 
55 tektų mokėti 53,2 euro.

Kiek įdomiau su apmokėjimo 
tvarka daugiabučių gyventojams. 
Naujoje tvarkoje nurodoma, kad 
kintamoji dalis išdalijama lygio-
mis dalimis „daugiabučio namo 
butams priskirtiems prie konkre-
čios konteinerių aikštelės”. Tai 
reiškia, jog, nežinant planuojamų 

priskirti butų skaičiaus, neįma-
noma nustatyti, kiek tiksliai teks 
mokėti tokių namų gyvento-
jams.

Rajono Savivaldybės Komu-
nalinio ūkio ir aplinkosaugos sky-
riaus vedėja Rasa Bakaitienė 
paaiškino, jog net ir įvedus dvi-
narę sistemą butai, kaip ir anks-
čiau, liks „pririšti prie konteine-
rių”. Esą nebus taip, kad skirtin-
gose vietose esančių daugiabučių 
gyventojai mokės skirtingus mo-
kesčius.

„Kainos bus paskaičiuotos 
stabilios ir vienodai išskirstytos. 
Nebus taip, kad vienas butas mo-
ka daugiau, o kitas mažiau. Visi 
gyventojai mokės vienodai. Ne-
bent prisikaups papildomi atliekų 

kiekiai ir reikės daugiau vežti - 
tada atitinkamai bus priskaičiuo-
jama”, - tikino R. Bakaitienė.

Ji tvirtino, jog šiuo metu nu-
matoma, kad vienu atliekų kon-
teineriu naudosis 26 butai. Tai 
reikštų, jog butų miestuose gy-
ventojams per metus reikėtų mo-
kėti 54,72 euro mokestį (šiuo me-
tu jis siekia 59 eurus). Kaimuose 
esančių daugiabučių gyventojams 
kaina kristų nuo 55 iki 51,24 eu-
ro. Tačiau R. Bakaitienė pažymė-
jo, jog kaimiškose vietovėse butų 
prie konteinerio gali būti priskir-
ta ir mažiau. Tai turbūt reiškia, 
jog ten įsikūrusiems žmonėms 
kainos gali kilti.

nuolaidų nebus
Tačiau ne visi rajono gyven-

tojai liko sužavėti tokia tvarka. 
Girkalių gyventojas Arūnas tvir-
tino, jog rajono šiukšlių tvarky-
tojų siūlymai patiems gyvento-
jams susimažinti atliekų išveži-
mo dažnį vers gyventi nehigie-
niškomis sąlygomis.

„Mūsų šeima susideda iš 5 
asmenų ir gyvename individua-
liame name. Dabar esančių 2 ve-
žimų per mėnesį, ypač vasarą, 
yra per maža - konteineriai dvo-
kia, būna perpildyti, nepaisant 
rūšiavimo. Popieriaus ir plastiko 
atliekų išvežimas 1 kartą per mė-
nesį yra mažai – prikauptume ir 
2 konteinerius, bet kai netelpa 
– metam į bendrą”, - tvirtino 
Arūnas.

Vyriausybės nutarimu dvinarė 
apmokėjimo už atliekų išvežimą 
sistema turės įsigalioti visoje 
Lietuvoje. Kaip vieną pagrindinių 
šios naujovės tikslų valdininkai 
įvardijo tai, kad žmonės bus ska-
tinami labiau rūšiuoti. Šį užmojį 
rajono valdininkai žada įgyven-
dinti dažniau išveždami išrūšiuo-
tas atliekas - nuo Naujųjų metų 
plastikas ir popierius bus vežami 
2 kartus per mėnesį, o stiklas - 
kartą per mėnesį. Tačiau žmo-
nėms net daugiau rūšiuojant jo-
kių nuolaidų vežant mišrias ko-
munalines atliekas nežadama.

„Norėtume, kad išvežtų iš 
Girkalių komunalines šiukšles 4 
kartus per mėnesį, bet kiek man 
tai kainuos? Nes dabar komuna-
lines šiukšles veža 2 kartus, ir tai 
yra nehigieniška. Kas būtų, jei 
bandyčiau sutaupyti – jei išvežtų 
1 kartą per mėnesį?” - klausimus 
apie naująją sistemą žėrė rajono 
gyventojas ir klausė, ar turi gali-
mybių gauti papildomų rūšiavimo 
konteinerių ir už tai atitinkamai 
mažiau mokėti už mišrių atliekų 

vežimą.
Jei Arūnas norėtų, kad atlie-

kos būtų vežamos 4 kartus per 
mėnesį, jam tektų pakloti 72,4 
euro per metus. Tai yra brangiau, 
negu jis moka dabar. R. Bakaitie-
nė paaiškino, jog net jei gyven-
tojas gautų papildomą rūšiavimo 
konteinerį, kaina už mišrių ko-
munalinių atliekų vežimą vis tiek 
nesikeistų ir liktų galioti pagal 
vadinamąjį pakėlimų skaičių.

„Papildomų rūšiavimo kontei-
nerių skirti negalėtume, nes 
mums jų trūksta. Esame vienas 
sparčiausiai besiplečiančių rajo-
nų, tad ir dabar ne visi abonentai 
yra jais aprūpinti”, - sakė ji ir pri-
dūrė, jog ši problema sprendžia-
ma ir gyventojai jais bus aprūpin-
ti. 

komentaraS

„Yra rizika, kad prasidės „atliekų turizmas”
Artūras ŠULCAS, Klaipėdos vicemeras
Mes Klaipėdoje neleidome vežėjams komunalinių atliekų iš individualių valdų vežti re-

čiau negu 4 kartus per mėne-
sį. Pagrindinė priežastis – kad 
nepablogintume paslaugos 
kokybės žmonėms, o antroji 
– higienos normos. Nelabai 
suprantu, kaip retesnis komu-
nalinių atliekų išvežimas gali 
skatinti rūšiavimą. Jei būtų 
dažnesnis antrinių žaliavų 
surinkimas ir mokestis būtų 

susijęs su išrūšiuojamų atliekų kiekiais, tuomet galima 
suprasti, kad rūšiavimas skatinamas. O šiuo atveju yra 

rizika, kad prasidės „atliekų turizmas“. Priminsiu, kad 
kol Klaipėdos rajono gyventojai visuotinai nemokėjo 
rinkliavos už atliekas, prie visų Klaipėdos miesto įvažia-
vimų – Dragūnų kvartalo, Baltijos, Jūrininkų prospektų 
daugiabučių - konteineriai ir jų prieigos būdavo perpil-
dytos  į miestą atvažiuojančių rajono gyventojų šiukšlių. 
Jeigu rajone sudaromos galimybės mažiau mokėti, kai 
mažiau išmeti į savo konteinerį, ar neatsitiks taip, kad 
konteineriai liks tušti, o pamiškės ir pakelės bus nusėtos 
šiukšlių maišais. 

cmyk
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DIENOS  PAŠTAS

Citata iš www.VE.lt. s  „Pa-
galiau kažkas pajudėjo. Gyvenu 
Taikos pr., miesto gale, neįma-
noma naktį miegoti prie atviro 
lango, greit išsproginėsime kaip 
tie paukščiai. Gal pietų rajono 
žmonėms reikia sukilti prieš tą 
„bardaką”? Kiek galima kentėti? 
Daug pažįstamų žmonių gyvena 
Laukininkų, Bandužių gatvėse 
- ten smarvė iki vėmimo. Kada 
baigsis ši nesąmonė? Kiek žinau, 
patikrinimai būdavo tik dieną. 
Padarykite reidą nakties metu, 
išmatuokite normas, gal pabaig-
site rašyti, kad jos atitinka”, - taip 
straipsnį „Subrendo dar vienas 
vizitas į „Brandą” komentavo inter-

neto svetainės lankytoja Laima.

Gimė.  s Per statistinę parą Klai-
pėdoje gimdė 17 moterų. Pasaulį 
išvydo 9 mergaitės ir 8 berniukai. 

Mirė.  s Rugsėjo 28 d. užregis-
truota 9 asmenų mirtis. Pavardę 
skelbti sutiko tik Viktor Kulakov 
(gim. 1947 m.) ir Olego Abubeke-
rovo (gim. 1940 m.) artimieji.

Laidotuvės.  s Šiandien Lėbar-
tų kapinėse laidojami 6 mirusieji. 
Pavardę sutiko skelbti tik Stasės 
Černiauskaitės artimieji.

Vakar  s Klaipėdoje iki 17.20 val. 
užregistruoti 4 pranešimai apie 
nusikaltimus. Greitosios medici-

nos pagalbos medikai kviesti 68 
kartus. Priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos pareigūnai vyko gesinti 
degančio buto, kuriame prisvilo 
maistas, trečiame aukšte užside-
gusios virtuvės, medienos įmonės, 
kurioje gaisrą sukėlė užsidegusios 
pjuvenos, apleistame name de-
gusių šiukšlių, bute užsidegusios 
skalbimo mašinos. Be to, pareigū-
nai pateko į butą ir suteikė pagalbą 
moteriai, į kitą butą įleido medikus, 
kurie konstatavo jame buvusio 
vyro mirtį, padėjo iš namo išnešti 
dujų balionus, atidarė automobilį, 
kuriame buvo mažametis vaikas, iš 
medžio iškėlė katiną.

Išplaukia.  s Spalio 1 d. 11 val. 
iš Klaipėdos kruizinių laivų termi-
nalo į Taliną Klaipėdos universiteto 
mokomuoju tyrimų laivu škuna 
„Brabander“ išplaukia universiteto 
mokslininkai, vykdysiantys projektą 
„Lietuvos karo laivas „Prezidentas 
Smetona“  ir kitų Estijos vandenyse 
nuskendusių nepriklausomos Lie-
tuvos laivų paieškos ir tyrimai”. 

Geležinkelis.  s Tiesiant an-
trąjį Telšių–Lieplaukės ruožo kelią 
ir statant automobilių viaduką per 

geležinkelį spalio 24–29 d. stab-
domas visų traukinių eismas tarp 
Šiaulių ir Klaipėdos. AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ keleiviams, įsigiju-
siems traukinio bilietus, pasiūlys 
važiuoti autobusais, kurie išvyks 
iš Šiaulių ir Klaipėdos geležinkelio 
stočių.

Padegėja.  s Nustatyta, kad 
rugsėjo pradžioje prie Darbo biržos 
buitinių atliekų konteinerį padegė 
mažametė globos namų auklėtinė. 
Nors įvykdytas visuotinai pavojin-
gas nusikaltimas, kaltininkė išvengs 

baudžiamosios atsakomybės, nes 
nusikaltimo padarymo metu dar 
nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio 
atsakoma pagal baudžiamuosius 
įstatymus.

Dienos klausimas. s  Vakar 
www.VE.lt lankytojų klausėme, ar 
jie yra gyvenę studentų bendra-
butyje. „Taip, ir ne viename” atsakė 
23,3 proc. apklausoje dalyvavu-
siųjų, „Taip, viename” - 32,2 proc., 
„Aš dabar jame gyvenu” - 0,4 proc., 
„Ne” - 42,4 proc., „Neprisimenu” - 
1,7 proc.

Gerlachų šeimos paminklas 
grįžo į Skulptūrų parką

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

PAŠVENtINO.  s Iškilmių metu Gerlachų šeimos paminklą 
pašventino evangelikų kunigas Reinholdas Moras.

Vakar ryte Skulptūrų parke rinkosi gausus būrys miestelėnų. 
Čia vyko XIX amžiuje uostamiestyje ryškiai pasižymėjusios 
Gerlachų šeimos paminklo atstatymo iškilmės. Tai, jog pamin-
klą po maždaug 40 metų pavyko grąžinti į buvusią vietą, yra 
tarsi padėka visai iš Rytprūsių kilusiai giminei už ilgametę ir 
nesavanaudišką jų veiklą Klaipėdoje.

Rūta ŽUKĖ 
ruta@ve.lt

„Ši vieta taps atminimu visai 
Gerlachų šeimai, kurios net ke-
lios kartos čia palaidota”, - gau-
siam susirinkusiųjų būriui kalbė-
jo Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus Istorijos skyriaus ve-
dėja Zita Genienė ir trumpai 
prisiminė Gerlachų giminės atsi-
radimo Klaipėdoje istoriją ir nuo-
pelnus.

Johanas Gotlibas Gerlachas iš 
Ragainės į Klaipėdą atvyko XIX 
a. pradžioje. Sulaukęs pilname-
tystės jis įkūrė pirmąją uosta-

miestyje medienos apdirbimo ir 
eksporto įmonę. Veiklą tęsė jo 
sūnūs Hermanas ir Heinrichas, 
buvę aktyviais miestiečiais. Vy-
resnysis brolis Heinrichas ilgus 
metus vadovavo Klaipėdos pir-
klių korporacijai, kuri prisidėjo 
prie Vilhelmo kanalo statybos 
darbų ir kitų projektų. Hermanas 
buvo išrinktas Klaipėdos apskri-
ties deputatu, vėliau tapo jos val-
dybos nariu ir Italijos garbės kon-
sulu.

1903-1906 metais Hermanas 
Klaipėdos apskrities ligoninėje 
savo lėšomis pastatė naują 24 lo-
vų korpusą. Kartu su kitais žy-
miais  miestiečiais jis gražino Gi-
rulių kurortą: jo lėšomis išvalytas 
tvenkinys, įrengti pasivaikščioji-

mo takai, poilsio aikštelės. Di-
džiausias ir paskutinis jo paliki-
mas testamentu - 100 tūkst. 
markių miestui.

Mecenatai Gerlachai palaido-
ti senose Klaipėdos kapinėse 
(Memel Städtischer Friedhof), 
kurios buvo sunaikintos 1975 m. 
Granitinis paminklas nuo Gerla-
chų kapo rado prieglobstį Mažo-
sios Lietuvos istorijos muzie-
jaus kiemelyje.

Vienas iš paminklo atstaty-
mo iniciatorių, viešosios I. Si-
monaitytės bibliotekos direkto-
rius Juozas Šikšnelis prisiminė 
dvejus metus trukusį procesą.

„Viskas prasidėjo, kai Diony-
zas Varkalis man pasiūlė atsta-
tyti šį paminklą pasakęs, jog tam 
tereiks kibiro cemento. Sutikau, 
nes kibiras cemento man pasi-
rodė smulkmena. Tačiau iš tiesų 
vien to neužteko. Reikėjo pa-
rengti projektą. Parko vadovei 
Sondrai Simanaitienei liepiau 
panaudoti visą savo moterišką 
žavesį ir surasti architektą, kuris 
veltui atliktų šį darbą. Jai pavy-
ko, nes surado geranoriškai nu-
siteikusį Rolandą Rakevičių. 
Tuomet kreipiausi į UAB „Pa-
mario restauratorius” vadovą 
Aldą Kliuką ir jis sutiko nemo-
kamai išlieti pamatus ir sumon-
tuoti paminklą”, - pasakojo J. 
Šikšnelis.

Tiesa, Gerlachų šeimos pa-
minklui buvo būtina restauracija. 
Šiems darbams atlikti bibliotekos 
vadovas ieškojo mecenatų, tačiau 
visgi neradęs reikalingą sumą jis 
tiesiog pasiskolino.

J. Šikšnelis Klaipėdos pamin-
klosaugoje įžvelgė trūkumų: 
„Mes turime labai griežtus pa-
minklosaugos sargus, turime la-
bai aktyvius ir aršius visuome-
nininkus, kurie ragina saugoti 
paminklus, tačiau trūksta jėgos, 
kuri rūpintųsi išlikusių paminklų 
atstatymu.”

Konferencija.  s Vakar vyko Klaipėdos ROTARY klubo „Karalienė 
Luizė” narių organizuota konferencija, išgryninusi problemas, truk-
dančias mažinti vaikų globos namuose augančių vaikų skaičių, leidusi 
pažvelgti į globos procesus globėjų akimis, įsigilinti į vaiko būsenas, 
išgirsti valstybės viziją. 

cmyk



teigė, kad, pagal įstatymus, iš-
nuomojamų vandens telkinių žu-
vis galima paleisti tik į upę, ne-
galima perkelti į kitų nuomotojų 
tvenkinius, tačiau Laukžemių 
tvenkinio atveju buvo surašyti 
raštai Aplinkos ministerijai ir ji 
leido perduoti žuvis kitiems nuo-
mininkams.

„Leista žuvis perkelti į Laz-
dininkų, Tūbausių ir Trinyčių  

tvenkinius. Visa tai bus daroma 
visuomeninėmis pajėgomis, o 
procesą koordinuoja Gyvosios 
gamtos inspekcija. Mes stengia-
mės, kad kuo didesnė ypač stam-
bių žuvų dalis patektų į kitus tel-
kinius. Tai planuojame daryti šią 
savaitę”, - sakė V. Zakaras antra-
dienį.

„Nenoriu prisigirti, kad vis-
kas bus gerai, nes vienos kitos 
žuvies žūties neišvengsime, ta-
čiau mes dirbame. Tik savo žings-
nių feisbukuose neaprašinėjame. 
O jeigu neaprašinėjame, liaudžiai 

atrodo, kad nieko nedarome”, - 
kalbėjo V. Zakaras. 

atstatymui - 10 metų
Pašnekovas paneigė, kad 

tvenkinyje gali būti 100 tonų di-
džiųjų žuvų. 

„Gal visa žuvų ir vandens or-
ganizmų biomasė tiek ir siekia, 
tačiau mailius sėkmingai pasieks 
Dangės upę per pralaidą ir galės 
sėkmingai gyventi Eketės upely-
je, kuris niekur nedings. O visa 
akcija skirta stambioms žuvims 
išgaudyti”, - tikino Žvejų ir me-
džiotojų draugijos atstovas.

Pasak V. Zakaro,  Medžiotojų 
ir žvejų draugijos Klaipėdos sky-
rius Laukžemių (Eketės) tvenki-
nį yra išsinuomojęs 10 metų. 

„Sutartis nenutrūksta, tik gal 
nemokėsime nuomos mokesčio 
ir nevykdysime savo įsipareigo-
jimų, kuriuos turime kaip tven-
kinio nuomininkai. Pagrindinis 
mūsų įsipareigojimas - kasmet 
įžuvinti tvenkinį pagal planą. To-
dėl jis ir yra turtingas žuvų. Vie-
nais metais esame įleidę 2,5 
tūkst. karpių, esame įleidę karo-
sų, šamų įleidimą finansavo viena 
įmonė”, - pasakojo žvejys.

V. Zakaro nuomone, užtvan-
kos įrenginio sąmatoje numaty-
tos lėšos žuvų ištekliams atsta-
tyti - 30 tūkst. eurų - nėra maža 
suma. 

„Tvenkinys yra apie 30 hek-
tarų dydžio. Vienam hektarui 
tenka  tūkstantis eurų. Pavyz-
džiui, 1 kg, kurį sudaro 20 kar-
piukų, kainuoja apie 5 eurus. Už 
10 eurų įsigytume 40 karpiukų, 
už 1 000 eurų - 4 000 karpiukų. 
Tai yra nemažas žuvų kiekis. Ži-
noma, Aplinkos ministerija ir 
mokslininkai turi pateikti planą, 
kiek kokių žuvų reikės paleisti 
tvenkinyje. Atstatyti iki tokio ly-
gio, koks yra dabar, reikės ma-
žiausiai 10 metų”, - prognozavo 
pašnekovas. 

Saugojo ištisą parą
Klaipėdos rajono 

žvejai savanoriai Lauk-
žemių tvenkinio žuvis paromis 
saugoja jau keletą savaičių, nuo 
tada, kai  bendrovė „Kvėdarsta”, 
laimėjusi Laukžemių užtvankos 
rekonstrukcijos konkursą, pradė-
jo nuleidinėti tvenkinio vandenį, 
o Klaipėdos aplinkos apsaugos 
departamento Klaipėdos gyvo-
sios gamtos apsaugos inspekcijos 
vedėjas Vitalis Marozas viešai iš-
sakė raginimą aktyviau žvejoti 
tvenkinyje, kad mažiau žuvų rei-
kėtų perkelti. Manyta, kad pakė-
lus užtvankos šliuzus žuvys su 
vandeniu išplauks į Dangę. 

„Dangės gylis kai kur yra vos 
30 centimetrų. Žuvys būtų tapu-
sios laimikiu brakonieriams. Net 
jeigu jos to išvengtų upėje, būtų 
sugaudytos tinklais Kuršių ma-
riose bei jūroje ir atsirastų tur-
guje. Ar galima taip švaistyti 
valstybės turtą?” - klausė klaipė-
dietis žvejys Tomas Navalins-
kas, kuris tapo pagrindiniu Lauk-
žemių tvenkinio žuvų perkėlimo 
darbų koordinatoriumi. 

Kad brakonieriai neišgaudytų 
tvenkinyje esančių žuvų, žvejai 
kreipėsi į Aplinkos ministeriją, 
kad ši uždraustų žvejybą tvenki-
niuose, iš kurių nuleidžiamas 
vanduo. Toks nutarimas buvo pri-
imtas. Dar labiau senkant vande-
niui, ėmė rastis užutėkiai, ku-
riuose įkliuvusias žuvis žvejai 
visą savaitgalį gelbėjo, prakasda-
mi kanaliukus link pagrindinės 

vagos. 
„Būkit prakeikti biurokratai, 

kurie nusprendėt išleisti užtvan-
ką!! Tegul jus gyvenimas nubau-
džia!!! Tokią ekosistemą griau-

nat, neišmanėlių šutvė!!!” - to-
kie prakeiksmai uždaroje Klai-
pėdos rajono žvejų grupėje so-
cialiniame tinkle „Facebook” 
lydėjo žuvų gelbėjimo operacijos 
vaizdo įrašą.

Pasak Tomo, Laukžemių 
tvenkinyje gausu itin didelių žu-
vų. Jo skaičiavimais, čia gali bū-
ti apie 100 tonų žuvų, kurios 
vertos maždaug 10 mln. eurų. 
Tokius skaičiavimus žvejai pada-
rė įvertinę įžuvinimo paslaugas 
teikiančių įmonių įkainius. T. 
Navalinsko nuomone, užtvankos 
vandens iš viso nereikėjo nuleis-
ti, o rekonstruoti ją sukalus po-
lius. 

„Deja, Klaipėdos rajono sa-
vivaldybė pasirinko pigiausią re-
konstrukcijos būdą, nepaisyda-
ma žalos gamtai”, - pareiškė sa-
vo nuomonę žvejys. 

Žuvys - atrakcija?
Klaipėdos rajono savivaldy-

bės Žemės ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Genovaitė Valaus-
kienė, paklausta dėl tvenkinio 
žuvų, atsakė: „Su tom žuvim da-
bar atrakcija...” Ji paaiškino, kad  
Savivaldybei priklauso tik pats 
užtvankos įrenginys, o tvenki-
nys yra išnuomotas Medžiotojų 
ir žvejų draugijos Klaipėdos sky-
riui, kurio žvejai ir turi pasirū-
pinti žuvimis.

„Jie yra tvenkinio naudotojai 
ir žuvys yra jų turtas. Jie atsa-
kingi už žuvų išgaudymą bei per-
vežimą ir turėtų įsipareigojimą 
vykdyti. Jie tai daro - gaudo žu-
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Laukžemių tvenkinio žuvis gelbėja savanoriai

komentaraS

„Užtvanka nereikalinga”
Dr. Antanas KONTAUTAS, Klaipėdos universiteto 
lektorius, žuvų biologas
Nemačiau, kaip vyksta tvenkinio nuleidimo ir žuvų perkėlimo procesas, 

tačiau man kyla klausimas, kam to reikėjo? Ar nebuvo galima kitais būdais 
rekonstruoti užtvanką, neišleidžiant vandens, kuriame jau susiformavusi 
ekosistema. Jeigu neįmanoma, galbūt verta iš viso panaikinti užtvanką 
ir atkurti natūralią Eketės upelio vagą. Šis upelis būtų vertinga lašišų, 
upėtakių, šlakių nerštavietė. 400 metrų atkarpoje iki užtvankos visada 
pastebėdavome lašišinių žuvų nerštą.

inFormaCija
Laukžemių (Eketės) tvenkinys Klaipėdos rajone, ša-

lia Radailių gyvenvietės, susidarė užtvenkus Eketės upę 
1974 m. Maždaug 6 km ilgio vandens telkinyje kaupia-
mas vanduo sovietmečiu buvo skirtas Tauralaukio ūkio 
laukams drėkinti. Ilgainiui  vandens pralaidos įrenginys 
ėmė irti ir buvo konstatuota avarinė jo būklė. Užtvankai 
sugriuvus, jos vanduo būtų plūstelėjęs į Dangės upę ir 
užtvindęs jos pakrantėje esančias teritorijas, taip pat ir 
Klaipėdos mieste. Klaipėdos rajono savivaldybė prieš 
kelerius metus už 1 litą perėmė užtvankos įrenginį iš 
privačių asmenų.

Šių metų rugpjūtį buvo pasirašyta sutartis su užtvan-
kos rekonstrukcijos konkursą laimėjusia UAB „Kvėdarsta”. 
Ji įsipareigojo iki 2018 m. gruodžio 1 d. rekonstruoti 
užtvankos įrenginį. Šie darbai kainuos 275 tūkst. Eur. 

Rekonstrukcija vyks trimis etapais. Pirmuoju numa-
tyta išleisti  vandenį, sudaryti sąlygas žuvų surinkimui ir 
išvežimui ir pradėti dugninių skydų įrengimo/pakeitimo 
darbus, antruoju etapu rekonstruoti įrenginį, trečiuoju 
- įžuvinti tvenkinį. Darbus  „Kvėdarsta” atliks kartu su 
subrangovu UAB „Požeminės linijos”, kuris rekonstruos 
užtvankos pratekėjimo dalį. 

NAUJI NAMAI.  s Keletą dešimčių kilogramų žuvų iš nuleidžia-
mo Laukžemių (Eketės) tvenkinio žvejai savanoriai vakar perkėlė 
į Malūno tvenkinį.

tERMINAS.  s Užtvankos vandens pralaidos įrenginį rekonstruoti rangovai įsipareigojo iki 2018 
m. gruodžio 1 d.  

Egidijaus JANKAUSKO nuotr. 

1

vis iš vandens telkinukų, kurie 
susidaro vandeniui traukiantis. 
Jeigu pavienės žuvys įlenda į 
dumblą, tai yra neišvengiama. Va-
kar patys važiavome, stebėjome 
situaciją. Viskas tvarkinga. Nėra 
žuvų gaišenų”, - antradienį teigė 
G. Valauskienė. 

Pašnekovės nuomone, į ži-
niasklaidą kreipiasi tik „pavieniai 
asmenys”: „Nepasitenkinimą 
reiškia ir vietos gyventojai, nes 
jie netenka gražaus vandens tel-
kinio, tačiau mes gelbėjame žmo-
nių gyvybes. Žvejai siūlo rekons-
truoti užtvanką nenuleidžiant 
vandens, bet polių sistema kai-
nuotų milijonus. Kas skirs tokias 
lėšas? Ir taip Klaipėdos rajono 
savivaldybė vos surinko reikalin-
gas lėšas rekonstrukcijai”, - aiš-
kino G. Valauskienė. 

nuomininkų pažadai
T. Navalinskas, jam talkinęs 

Mindaugas Limontas ir kiti 
prie Laukžemių tvenkinio būria-
vęsi žvejai nepriklauso Medžio-
tojų ir žvejų draugijai. 

„Ta draugija - tai du pensinio 
amžiaus žmonės: pirmininkas ir 
buhalterė. Ar jie koordinuos žuvų 
perkėlimą? Jie neturi nei mašinų, 
nei žvejų, kurie priklausytų tai 
draugijai. Žvejai dabar buriasi į 
klubus, o ši draugija - reliktas. Jie 
tik pardavinėdavo leidimus žve-
joti šiame tvenkinyje, tačiau net 
nesukontroliuodavo, ar žvejai tu-
ri leidimus. Laukžemių tvenki-
nys buvo visiškai apleistas, nie-
kada niekas nešienaudavo jo pa-
krančių, tačiau atsisakyti tvenki-
nio nuomos taip pat neketina”, - 
sakė M. Limontas.

Medžiotojų ir žvejų draugijos 
Klaipėdos skyriaus valdybos pir-
mininkas Valdemaras Zakaras 

ĮŽuVinimaS

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Klaipėdos skyrius nu-
rodė, kad, rekonstravus Laukže-
mių tvenkinį, rangovas turės jį 
įžuvinti remdamasis „Minimaliu 
žuvų ir vėžių įveisimo sąrašu”, 
patvirtintu žemės ūkio ministro 
2010 metais. 

Pagal šį sąrašą numatyta 
į tvenkinį įleisti:
360 vnt. paprastųjų 
karosų (dvivasarių)
1 080 sidabrinių karosų 
(dvivasarių)
720 karpių (dvivasarių)
720 įvairių karšių
180 šiųmečių lydekų
1 080 dvivasarių lynų
180 šiųmečių šamų
720 šiųmečių sterkų

cmyk



Monospektaklio „Kontrabosas“ premjeros – spalio 1d. 18 val. ir spalio 
8 d. 19 val. kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ rūsyje, Bangų g. 5A. 
Bilietai parduodami tiketa.lt ir 1 valandą iki spektaklio renginio vietoje. 

Daugiau informacijos Klaipėdos jaunimo teatro „Facebook” paskyroje.

inFormaCija
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Eidamas 77 - uosius metus 
rugsėjo 28 d. mirė daugelį me-
tų Odos ir venerologijos dis-
panseryje, vėliau - Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje der-
matovenerologu dirbęs Olegas 
Abubekerovas. 

Totoriškų kilmės šaknų tu-
rintis O. Abubekerovas augo 
Kaune. Šiame mieste itin ne-
buvo toleruojama rusų kalba, 
kuria šeimoje buvo bendrauja-
ma. Tačiau Olegui užteko atka-
klumo lietuvių kalbą įvaldyti 
taip, kad jis įstojo į Kauno me-
dicinos institutą, kurį sėkmin-
gai baigęs gavo paskyrimą į 
Klaipėdą. Čia tuomet labai sti-
go būtent šios medicinos sri-
ties specialistų. Dirbdamas 
Odos ir venerologijos dispan-
seryje kaupė patirtį ir ilgainiui 
pelnė gero specialisto vardą bei 
pacientų pasitikėjimą. Būtent 
čia dirbdamas susilaukė ir ko-
legės dermatologės Gražinos 
Zabielavičiūtės simpatijų. Ne-
trukus kolegos sukūrė šeimą. 

Papūtus Lietuvos atgimimo 
permainų vėjams, O. Abubeke-
rovas buvo jų šalininkas. Nors 
į Sąjūdžio gretas jis neįsisuko, 
tačiau kartu su šeima išgyveno 
pakilų atgimimo laikotarpį. 

Vėliau abu su žmona Graži-
na perėjo dirbti į Klaipėdos uni-
versitetinę ligoninę, kurioje 
buvo įsteigtas Dermatovene-
rologijos skyrius. Jam O. Abu-
bekerovas kurį laiką ir vadova-
vo. 

Profesinė karjera nutrūko, 
kai 2009 m. O. Abubekerovas 
su žmona išvyko į Stokholmą, 
kuriame gyvenanti ir besimo-
kanti  duktė Viktorija susilaukė 
dukrytės. Laimingi seneliai bu-
vo įsitikinę, kad padėti auginti 
anūkėlę dabar jų pareiga. Po 
kelerių metų jie vėl grįžo į Klai-
pėdą. Nors jau šlubavo sveika-
ta, O. Abubekerovas su pertrū-
kiais dar dirbo. 

Gedime praradę ne tik ko-
legą, bet ir plačių interesų bi-
čiulį, džiazuojantį, grojusį for-
tepijonu, besidomėjusį labai 
įvairiomis muzikos kryptimis, 
literatūros klodais. 

Užjaučiame ištikimą gyve-
nimo draugę žmoną Gražiną, 
dukterį Viktoriją ir anūkėlę 
Aleksandrą, kuri prie senelio, 
nors ir per atstumą, buvo labai 
prisirišusi.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
kolega ir bičiuli. 

Buvę bendradarbiai 
ir kolegos 

P R O  M e M O R i a

olegas abubekerovas 
1940-2016

Klaipėdos jaunimo teatras  
penktąjį sezoną pradeda su trenksmu

APSIVALĖ.  s „Įdomiausia šiame darbe tai, kad jo metu įvyko 
mano tiek aktorinis, tiek dvasinis apsivalymas”, - sako premjerinio 
monospektaklio „Kontrabosas“  aktorius Donatas Želvys.

Eglės SABALIAUSKAITĖS nuotr.
Klaipėdos jaunimo teatras 
(KJT) pasitinka penktąjį savo 
sezoną. Kūrėjai į naują startą 
žengia su pirmojo monos-
pektaklio premjera ir planuo-
ja gausius ateities darbus. 
Teatro lankytojams žadami 
intriguojantys, daug naujovių 
atnešiantys metai. 

Žygimantas MEŠKAUSKAS

2011 m. pradėjęs savo kelią 
nuo muzikinių ritminių spektaklių, 
paremtų kolektyviškumu, KJT vė-
liau orientavosi į lietuviškos dra-
maturgijos pastatymus, o praėjusį 
sezoną siekė išreikšti jaunų žmo-
nių poziciją socialiai aktualiomis 
temomis. Teatro vadovas Valenti-
nas Masalskis tikina, kad KJT 
kūrėjai pasikeitė ir subrendo nau-
jiems darbams bei iššūkiams.

„Neretai sulaukdavome prie-
kaištų, kad esame būrys studentų, 
naiviai mėginančių pažadinti kultū-
rinį miesto gyvenimą. Manau, kad 
dabartinio teatro kolektyvo ir jo 
nuveiktų darbų taip vertinti nebe-
galima. Šių kūrėjų savimonė jau 
kuris laikas yra profesionalaus ly-
gio, tad ta kryptimi ir ketiname 
dirbti toliau”, – mintimis dalijosi 
KJT vadovas.

kūrybinio darbo 
netrūksta

Energingai startuojančiame se-
zone KJT planuoja žiūrovus pra-
džiuginti net penkiomis premjero-
mis. Viena jų kuriama su režisie-
riumi iš Prancūzijos Žanu Syrilu 
Vadi (Jean-Cyril Vadi). Tai - ekspe-
rimentinis spektaklis Černobylio 
tragedijos tema, kurio premjera 
numatoma jau lapkritį. KJT tęsia 
ir savo ieškojimus kolektyviškai 
kurtoje dramaturgijoje – su jauna 
režisiere Živile Mičiulyte aktoriai 
nagrinėja manipuliacijos temą ir 
rašo naują pjesę, kurios premjera 
vyks po Naujųjų.

Ateinantį pavasarį vėl bus or-
ganizuojamas festivalis „Jauno te-

atro dienos“, kuriame, kaip ir prieš 
metus, vyks aktorių ir režisierių 
kūrybinės dirbtuvės, be to, bus pri-
statomi naujausi lietuvių kūrėjų 
būsimų spektaklių eskizai. Šioje 
programoje bus pristatyta ir dar 
viena KJT premjera – modernio-
sios klasikos pastatymas „Įpročio 
jėga“ pagal Tomo Bernhardo pjesę. 
Jį režisuos V. Masalskis. 

Teatro atstovai džiaugėsi, kad 

praeitame festivalyje išbandytas 
formatas jau prisideda prie KJT kū-
rybinių planų – tęsiamas bendra-
darbiavimas su renginyje dalyva-
vusiu režisieriumi iš Vilniaus Jonu 
Terteliu, kuris su klaipėdiečiais 
dirbs nuo Naujųjų.

Jau šiandien, rugsėjo 29-ąją, 
klaipėdiečiai su spektakliu „Šauk-
tiniai“ pasirodys didžiausio Lietu-
voje tarptautinio teatro festivalio 
„Sirenos“ programoje, o 30 d. Va-
rėnoje laukia praėjusių metų Da-
lios Tamulevičiūtės premijos lau-

reato, spektaklio „Akmuo vanduo 
geluonis“, pasirodymas. 

pirmoji premjera -  
šią savaitę

Šiuo metu svarbiausia sezono 
stotelė – monospektaklio „Kontra-
bosas“ premjera. Spektaklį žiūrovai 
išvys jau spalio 1 d. netradicinėje 
kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros 
fabrikas“ erdvėje – rūsyje.

„Kontrabosas“ – tai tragikomiš-
kas savimi, muzika ir pasauliu nusi-
vylusio kontrabosininko monologas. 
Jame žiūrovui atskleidžiama mažo 
žmogaus drama – kaip susitaikyti su 
tuo, kad niekada neatliksi solo par-
tijos, kad niekada nestovėsi pirmoje 
eilėje, kad savo paties gyvenime esi 
tik antraeilis veikėjas. 

Iki premjeros likus mažiau negu 
savaitei pasikalbėjome su spekta-
klio kūrėjais – režisieriumi V. Ma-
salskiu ir aktoriumi Donatu Žel-
viu.

Kaip repertuare atsirado ši 
pjesė, kodėl buvo nuspręsta da-
bar imtis šio darbo?

V. Masalskis: Medžiaga spek-
takliui ateina tada, kai yra, kas ga-
li ją suvaidinti. Monospektaklį at-
likti yra baisiai sunku: reikia labai 
kruopštaus darbo, begalinio atsida-
vimo, drąsos, reikia hipnotizuoti 
salę. Donatas „Kontrabosą“ pradė-
jo repetuoti dar besimokydamas, 
tada tik pabandė padaryti mažą iš-
traukėlę, o šį pavasarį grįžom prie 
šios pjesės. Kadangi P. Süskind 
dramaturgija yra neišvaidinama, 
aktorius galės metų metus ieškoti 
vis kažko naujo joje ir pačiame sa-
vyje. Ši medžiaga augins Donatą 
kaip aktorių, pats galiu tą pasakyti 
iš savo patirties, todėl „Kontrabo-
sas“ yra reikalingas čia ir dabar. 

Šią pjesę jau galime vadinti 
moderniąja klasika. Tai yra pir-
mas tokios literatūros pastaty-
mas KJT. Kaip manot, ar atėjo 
naujas dramaturgijos etapas 
šiam kolektyvui?

V. Masalskis: Klaipėdos jauni-
mo teatras pradeda išlipti iš socia-
linės mūsų pačių sukurtos drama-
turgijos. Tiek iš kolektyvo, tiek iš 
publikos ateina noras užkabinti kla-
sikinę medžiagą, norisi kitos kul-
tūrinės ir estetinės švaros. Anks-
tesniuose pastatymuose neišveng-
davome necenzūrinės leksikos, 
gatvės žargono, tačiau tokios iš-
raiškos priemonės leido dar augan-
čiam aktorių kolektyvui kalbėti 
apie tai, kas jiems rūpi, kalba, kuri 
skamba aplink mus. Tai buvo tam 
tikras periodas, tačiau dabar akto-
riai jau ima išaugti tą rūbą ir nori 
apsivilkti kitą. Teatras evoliucio-
nuoja kaip ir žmogus, kaip ir jo kū-
rėjai. 

Donatai, tai yra pirmas mo-
nospektaklis tiek Klaipėdos jau-
nimo teatrui, tiek tau pačiam. 
Ką naujo atradote dirbdamas 
vienas?

D. Želvys: Negalima sakyti, 
kad dirbau vienas, juk visą laiką 
dirbau kartu su režisieriumi. Bet 
jei kalbame apie sceną, aišku, yra 
milžiniškas skirtumas, daug visko 
reikėjo mokytis iš naujo. Visgi įdo-
miausia šiame darbe tai, kad jo me-
tu įvyko mano tiek aktorinis, tiek 
dvasinis apsivalymas. Galbūt tai 
atsitiko, nes pirmą kartą taip arti-
mai bendravau su Valentinu Ma-
salskiu - ne kaip studentas su dės-
tytoju, bet kaip vyras su vyru. Kar-
tu sprendėme daugybę problemų, 
kurios svarbios ir man, ir mano 
personažui. Būtent šį bendravimą 
ir apsivalymą laikau svarbiausiu at-
radimu.

V. Masalskis: Kurdami mes il-
gai kalbėjom, kaip padaryti, kad šis 
personažas prabiltų per Donato ir 
mūsų teatro prizmę. Daug frazių 
iš šios pjesės girdime savo aplin-
koje: aš esu niekas, aš gyvenu du-
gne ir panašiai. Visa vaidyba turi 
turėt tavo žmogiškos patirties pa-
grindą, be jos nieko neįmanoma 
suvaidinti. Tą, manau, pajus ir žiū-
rovai, tikiuosi, jie patys atras savas 
paraleles, o šis spektaklis atspin-
dės dabartinį Klaipėdos jaunimo 
teatro etapą ir veidą.

cmyk



nintelių Lietuvoje mokytojai oficialiai ruo-
šiami LEGO Education akademijos specia-
listų. Svarbu ir tai, kad „Robotikos akade-
mijos“ programos yra tęstinės, tad vaikams 
visada yra kur tobulėti ir vis kilti į aukštes-
nį, dar įdomesnį lygmenį. „Robotikos aka-
demijos“ užsiėmimuose vaikai patenka į si-
tuacijas, kuriose jiems yra aiškiai pateiktos 
aktualios problemos. Tik jas perpratę, vaikai 
mokosi konstruoti ir ieškoti būdų, kaip tą 
problemą išspręsti, pasitelkiant į pagalbą ro-
botą. Robotika nėra esminis dalykas, o tik 
įrankis skatinti vaikus būti kūrybiškais pro-
blemų sprendėjais ir ateities kūrėjais.

Galbūt galite pasigirti jūsų ugdytinių 
laimėjimais įvairiuose konkursuose?

Vien tai, kad vaikai nebijo technologijų 
ir nori būti ne tik technologijų vartotojais 
bet ir kūrėjais, jau yra didžiausias ugdytinių 
bei jų tėvelių laimėjimas. Taip pat kasmet 
didėjantis FLL („First Lego League“. - Au-
tor. past.) varžybų dalyvių skaičius irgi yra 
puikus laimėjimas, parodantis, kad Lietuva 
turi beribį intelektinį potencialą ir ateityje 
taps labai konkurencinga šalimi IT sektoriu-
je. Klaipėdos ugdytiniai ir Klaipėdos filialas 
savo veiklas vykdo dar tik antrus metus, tad 
jų komandos dar tik formuojasi, bet neabe-
jojame, kad, nuvykę į robotikos varžybas bei 
konkursus, mūsų draugiškieji išradėjai pa-
rodys, ką gali.

Kur Klaipėdoje vyksta „Robotikos aka-
demijos“ organizuojami būreliai. Kaip į 
juos užsiregistruoti? Ar dar yra vietų?

“Robotikos akademijos“ būreliai vyksta 
Klaipėdos universitete, Jūrų technologijų ir 
gamtos mokslų fakultete (Herkaus Manto 
g. 84) bei keturiose uostamiesčio mokyklo-
se: „Smeltės“, Gedminų, Tauralaukio  ir M. 
Mažvydo progimnazijose. Vietų dar yra, nors 
jų sparčiai mažėja. Registruotis galima mū-
sų tinklalapyje: robotikosakademija.lt

Gal turite planų plėstis?
Visada turime planų. Mūsų tikslas, kad 

kiekvienas Klaipėdos ir Klaipėdos rajono 
vaikas savo mokykloje turėtų galimybę lan-

Savaitinis dienraščio  „Vakarų ekspresas” priedas. Sudarytoja Edita GUDAVIČĖ, tel. 8 685 85845. Informaciją apie švietimo aktualijas bei renginius prašom siųsti el. pašto adresu: svietimas@ve.lt
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ŠVIETIMAS
Planai
Iki spalio 6 dienos planuojama 
pakartotinai teikti Vyriausybei 
svarstyti Lietuvos švietimo ir 
mokslo šakos kolektyvinės 
sutarties projektą. 

Skaičius
procentais daugiau 
mokinių nei pernai 
šiemet rinkosi profe-
sines mokyklas. 8

Saulė ADOMAITYTĖ

Visgi įdomu, ar tikrai visiems vaikams 
tinka lankyti šiuos užsiėmimus, ar yra skir-
tumas, nuo kokio amžiaus pradėti domėtis 
robotika, galų gale - ką konkrečiai vaikai 
veikia robotikos būreliuose?

„Ten, kur kiti mato nepataisomą sva-
jotoją, mes atpažįstame genijų“, - sakoma 
„Robotikos akademijos” pristatyme. Taigi, 
kokiems vaikams rekomenduotumėte 
rinktis robotikos užsiėmimus? - pasiteira-
vome „Robotikos akademijos“ Klaipėdos 
miesto koordinatoriaus Vytauto Radze-
vičiaus.

Iš tikrųjų kiekvienas vaikas atras pas 
mus savo vietą. Dauguma vaikų jau namuo-
se konstruoja ką nors iš LEGO kaladėlių ir 
kuria įvairiausius dalykus, tad mes „Robo-
tikos akademijos“ užsiėmimuose bandome 
išlaisvinti jų vaizduotę dar labiau. Nors ir 
kiekviena pamoka turi savo temą, vaikai vi-
sada gali ir turi patobulinti robotą, savo nuo-
žiūra papildyti jį detalėmis, ar net visiškai 
pakeisti konstrukciją. Be to, daugumai vaikų 
tai būna pirmas kartas, kai jų LEGO kūriniai 
tampa robotais, kurie gali judėti bei klausy-
ti savo kūrėjo. Patys vaikai kuria robotų pro-
gramas ir juos valdo. Dėl to visi randa pas 
mus savo vietą, ir tie, kam labiau patinka 
kurti ir konstruoti įvarius dalykus, ir tie, 
kuriems labiau patinka kurti programas, pro-
gramuoti. Nors dažnai tėveliams atrodo, kad 
ši veikla skirta tik berniukams, tikrai taip 
nėra. Robotikos būrelius tikrai gali lankyti 
ir mergaitės. Beje, kartais jos būna pačios 

AtEItIES LIEtUVA. s  „Šiandien tai - mažas kodėlčiukas, rytoj - žmogus, kuris ves Lietuvą pirmyn. Šiandien jis, spokso-
damas į krūvą detalių, mato robotą. Rytoj, matydamas atskirus žmones, suburs iš jų darnią komandą. Mes ieškome tokių 
vaikų ir ruošiame dirvą jų ateities darbams, siekiame, kad smalsus nenuorama ne užgniaužtų savyje žinių alkį, o puoselėtų 
ir augintų jį“, - kviečia į būrelius „Robotikos akademija“.

čia atsiskleidžia genijai 

IŠSkIRtINUMAS.  s „Robotikos akademijos“ išskirtinumas -  nuosekliai tęsia-
mos programos, išaugančios į vientisą ugdymo sistemą.
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„Robotikos akademijos“ būreliai:

geriausios išradėjos.
Ar yra amžiaus cenzas, nuo kada gali-

ma pradėti lankyti robotikos būrelius? Ar 
gali vaikas būti per mažas, arba jau per 
didelis?

Jauniausi vaikai, kurie lanko „Robotikos 
akademijos“ užsiėmimus, -  3 metukų. Tad su 
vaikais pradedame užsiiminėti nuo pačios ma-
žumės, tiesa, Klaipėdoje kol kas turime gru-
pes tik nuo 6 metų. Per didelis robotikai nie-
kada nebūsi, nes net ir suaugę žmonės, vaikų 
tėveliai entuziastingai įsijungia į veiklas. Tai 
labiausiai matyti, kai vyksta sumanių šeimų 
klubas, kur vieną robotą kuria visa šeima. Daž-
nai tėvams būna tiek pat įdomu ir jie į veiklą 
įsitraukia taip pat, kaip ir jų atžalos.

Pats žodis „robotika“ šiuolaikiniams 
vaikams skamba labai patraukliai. Tėvams 
gi smalsu, kokios naudos jie gali tikėtis 
savo vaikui.

Vaikai pirmiausia lavina motorikos įgū-
džius, išmoksta dirbti komandoje, nes įpras-
tai vaikai kuria poromis. Taip pat robotikos 
būrelių lankytojai mokosi programavimo, la-
vina algoritminį mąstymą, įvairius konstruk-
cinius įgūdžius, taip pat praplečia akiratį, nes 
kiekviena pamoka turi savo temą. Kaskart 
vaikai išgirsta ką nors naujo apie pasaulį.

Dažnai vaikai, ypač mažesni, galvoja 
labai paprastai - robotikos užsiėmimuose 
jie konstruos robotą ir su juo žais. Papa-
sakokite detaliau, kaip vyksta robotikos 
užsiėmimai.

Kiekvienas robotikos užsiėmimas turi te-
mą, kurią pristato mokytojas. Vadovaudamie-
si tema vaikai kuria robotą ir jį užprogramuo-

ja. Mokytojas su vaikais aptaria jų kūrinius, 
pasiaiškina, kas pavyko ir ką būtų galima 
patobulinti. Tai yra vadinamoji 4C metodika 
(Angliškai: connect, construct, contemplate, 
continue. - Autor. past.), kurios pagrindas 
yra sudominti vaiką, sukurti, aptarti, pato-
bulinti ir pratęsti darbą.

Atrodo, kad robotikos būreliai dabar 
ant bangos. Kodėl rekomenduotumėte 
rinktis būtent „Robotikos akademijos“ 
organizuojamus užsiėmimus?

Mes esame didžiausi ir turbūt vieni vy-
riausių iš visų įstaigų, kurios organizuoja 
robotikos būrelius. Šiais metais šventėme 
oficialų 3 metų gimtadienį, nors veiklą vyk-
dome jau 5 metus. Taigi turime didelį patir-
ties bagažą bei žinome, kas vaikams patinka, 
o kas nelabai. Žinome, kaip patraukliai iš-
mokyti vaikus robotikos. Beje, tik mūsų vie-

„Jei tavo galvoje - tikras minčių ir idėjų knibždėlynas, jei nepaliauji 
klausinėti „kas čia?“, „o kodėl?“, vadinasi, mes su tavim. Sudrumski-

me, sujaukime viską, kas nuobodu, nebeįdomu, tiesiog atsibodę. Juk pasaulį 
galima regėti ir visai kitaip”, - į užsiėmimus jaunuosius išradėjus kviečia „Robo-
tikos akademija“.

kyti robotikos būrelį. Taip būtų prisidedama 
ir prie atskirties mažinimo tarp miestų ir 
rajonų mokyklų. Praėjusiais metais starta-
vome Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje, kur 
ugdomi specialių poreikių turintys vaikai. 
Neseniai „Robotikos akademijos“ būrelis 
pradėjo veikti ir Kretingoje, tad plėtra tęsia-
si.

Pinigai
Nors Švietimo ir mokslo ministerija yra 
paskaičiavusi, kad nuo 2017 metų sausio 
1 dienos mokytojų atlyginimams reikėtų 
papildomų 35 mln. eurų, kitąmet numaty-
ta papildomai skirti tik 24 mln. eurų.
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Renginys.  s Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas” vyko 
Europos judrioji savaitė. Nuotaikingame šventiniame rytmetyje 
„Sportuojame rudenį” dalyvavo visa darželio bendruomenė: vaikai, 
pedagogai, vaikų tėveliai. Po aktyvių sportinių rungčių veikė kūrybi-
nės dirbtuvėles po atviru dangumi, kur susirinkusieji kūrė floristinę 
kompoziciją iš gamtinės medžiagos „Rudens kilimas, 2016”. „Saulėtą 
rudens rytą patyrėme daug judėjimo džiaugsmo ir įsitikinome, kad 
fizinis aktyvumas, grynas oras ir puiki nuotaika yra geros savijautos 
garantas”, - džiaugėsi darželio bendruomenė.

Iniciatyva.  s Praėjusią savaitę, minint Lietuvos žydų genocido 
aukų atminimo dieną, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos, Gedminų 
progimnazijos mokiniai bei mokytojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje 
„Atminties kelias”. Šiuo paminėjimu siekiama prisiminti per holokaus-
tą sunaikintas Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusias žydų 
bendruomenes. Netradicinėje pamokoje tolerancijos ugdymo centrų 
atstovai Gargžduose, prie paminklo žuvusiems žydams, Vėžaitinės 
miške esančiose masinių žydų žudynių vietose prisiminė čia gyvenu-
sios žydų bendruomenės istoriją, skaudžius įvykius, uždegė žvakes, 
mirusiuosius pagerbė tylos minute.

Klaipėdos pedagogai  
ir grybus renka su entuziazmu

Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedroje -  
Laplandijos akcentai

LINkSMAI.  s Klaipėdos švietimo darbuotojai susipažino su 
nacionaliniais dzūkų grybavimo ypatumais. 

mumS raŠo

Asmeninio albumo nuotr.

Ak, tas žemaitiškas užsispyrimas, atmiežtas klaipėdietišku 
smalsumu ir nuotykių troškimu! Būtent jis įkvėpė Klaipėdos 
švietimo darbuotojus  kelionei į tolimąją Varėną, kur jau ne 
vienerius metus po Dzūkijos miškus dūzgia ir siaučia Lietuvos 
grybavimo čempionato dalyviai.  

Džiugiai nusiteikę po darbų, 
rinkosi įvairių Klaipėdos miesto 
ugdymo įstaigų metodinių būre-
lių pirmininkai ir jų nariai, Švie-
timo skyriaus darbuotojai praėju-
sį penktadienį.  Kasmet Klaipė-
dos pedagogų švietimo ir kultū-
ros centras tokią kelionę kaip 
padėką už nuveiktus darbus or-
ganizuoja ir dovanoja bendražy-
giams.

„Jei ne grybai ir ne uogos, 
dzūkų mergos būtų nuogos!”- 
šmaikštavo aulinius ir krepšius 

nusitvėrę „švietimiečiai” - gry-
bavimo entuziastai, kol pasiekė 
jaukią Dainavos girios gilumoje 
įsikūrusią „Rodukos” turizmo so-
dybą. Suliepsnojo didžiulis lau-
žas, ilgai netilo susibūrusių apie 
vaišių stalą klaipėdiečių dai-
nos...

Ankstus grybų rinkimo var-
žytuvių rytas pasitiko lietumi, ta-
čiau klaipėdiečių jis neišgąsdino: 
susiskirstę komandomis grybau-
tojai šoko į guminius aulinius, įsi-
supo į apsiaustus ir septintą va-

landą registravosi su kitomis 19 
komandų startui.

Nacionaliniais dzūkų grybavi-
mo ypatumais išties vertėjo ste-
bėtis. Ankstyvą rytą organizuotas 
čempionatas nė vieno dalyvio ne-
paliko tuščiu skrandžiu - miško 
aikštelė pakvipo grybų pyragė-
liais ir grybiene, grikių pyragais 
ir dzūkiškais lašinukais, grybau-
tojus pasitiko kapela, linksmino 
Dzūkijos regiono kolektyvai, 
šventę lydėjo gera nuotaika, 
aukštaitiškas humoras ir gerano-
riška komisija. O jau kermošiaus, 
kur kiekviena Dzūkijos regiono 
seniūnija pristatė įvairius ama-
tus, didumas… 

Nors komisija svėrė ir skai-
čiavo tik 5 rūšių grybus (baravy-
kus, šilbaravykius, raudonikius, 
voveraites ir žaliuokes), klaipė-
diečių „Žaliųjų” ir „Žuvėdros” 
komandos uoliai varžėsi su italų 
komanda, kuriai, kaip ir mūsiš-
kiams, itin rūpėjo surinkti visų 
rūšių rastus žinomus grybus. 

Nepaprastai nudžiugome su-
žinoję, kad klaipėdiečių „Žuvė-
dra” finalą pasiekė surinkusi iš 
visų komandų didžiausią kiekį ba-
ravykų - 7, tad ir namo parsivežė 
juodosios keramikos meistro Pe-
tro Pretkelio sukurtą originalią 
taurę.

Jovita NORVILIENĖ, Klaipėdos 
miesto pedagogų švietimo ir 
kultūros centro metodininkė 
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VERtINA.  s Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedros 
darbuotojai vertina bendradarbiavimą su Laplandijos universi-
teto profesoriumi Kyosti Urponenu.

Praėjusį penktadienį Klai-
pėdos universitete vyko 

iškilminga garbės daktarų 
vardų dviem profesoriams 
iš Suomijos - Helenai Leino-
Kilpi iš Turku universiteto ir 
Kyosti Urponenui iš Laplan-
dijos universiteto - suteikimo 
ceremonija. 

Pristatome plačiau profeso-
riaus K. Urponeno bendradarbia-
vimą su KU Sveikatos mokslų fa-
kulteto Socialinio darbo katedra ir 
šios partnerystės reikšmę sociali-
nio darbo mokslui bei praktikai. 

Klaipėdos universiteto Sociali-
nio darbo katedros bendradarbia-
vimas su Laplandijos universitetu, 
kuris įsikūręs ant poliarinio rato 
išsidėsčiusiame Rovaniemi mieste 
(tame pačiame, kur reziduoja Ka-
lėdų Senelis), prasidėjo 2004 me-
tais. 

Tuomet Laplandijos, Vilniaus, 
Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipė-
dos universitetai vykdė bendrą 
projektą, kurio tikslas - remiantis 
Suomijos patirtimi rengti socialinio 
darbo mokslo daktarus Lietuvai. 
Dėl mokslo krypčių Lietuvoje re-
glamentavimo ypatumų mokslinin-
kams iki šiol nėra galimybės įgyti 
socialinio darbo daktaro laipsnio. 
Taigi šis projektas buvo puiki pro-
ga jauniems klaipėdiečiams, Soci-
alinio darbo katedros absolven-
tams, rengti disertacijas užsienyje 
ir kartu su kolegomis iš Vilniaus 

bei Kauno tapti pirmaisiais socia-
linio darbo daktarais mūsų šalyje. 

Šia proga jau pasinaudojo ketu-
ri KU absolventai, iki šiol dirbantys 
Socialinio darbo katedroje ir sė-
kmingai derinantys paskaitas stu-
dentams, mokslinius tyrimus bei 
praktinę veiklą: dr. Brigita Kreivi-
nienė, Socialinio darbo katedros 
docentė ir Lietuvos jūrų muziejaus 
Delfinų terapijos skyriaus vedėja, 
dr. Dalia Puidokienė, Socialinio 
darbo katedros lektorė, Klaipėdos 
socialinės ir psichologinės para-
mos centro įkūrėja bei vadovė, dr. 
Valdas Rimkus, Socialinio darbo 
katedros vedėjas ir Klaipėdos ra-
jono vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vyr. specialistas, dr. Sonata Ma-
čiulskytė, Socialinio darbo kate-
dros docentė ir KU Sveikatos 
mokslų fakulteto prodekanė.

Šio projekto kuratorius ir visų 
keturių minėtų mokslo daktarų va-
dovas Laplandijos universitete bu-
vo prof. K. Urponenas, iki šiol tę-
siantis pradėtą projektą, siekdamas 
užtikrinti socialinio darbo, kaip 
mokslo, tęstinumą ir puoselėti tra-
dicijas tiek Lietuvoje, tiek Suomi-
joje. 

Šiemet dar du jauni KU Sociali-
nio darbo katedros absolventai, nuo 
šių metų tapę ir dėstytojais, Liudas 
Andrikis, Klaipėdos priklausomy-

bės ligų centro direktorius, ir Ma-
rina Popova, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos infocentro mi-
grantams Klaipėdoje direktorė, pra-
dės rengti daktaro disertacijas La-
plandijos universitete.

Jaunų mokslo daktarų įsilieji-
mas į kolektyvą suteikia naujų to-
bulėjimo galimybių ir iškelia naujų 
idėjų. Patirties turinčių profesorių 
ir jaunų mokslininkų bendradarbia-
vimas gali tapti tvirtu pamatu atei-

ties darbams. Socialinio darbo ka-
tedros įkūrėjos ir ilgametės vedė-
jos prof. Elvyros Acienės bei kitų 
dėstytojų įdirbis bendradarbiaujant 
su Mančesterio universitetu An-
glijoje, kitais užsienio partneriais, 
prof. K. Urponeno ir Laplandijos 
universiteto patirtis bei pagalba su-
darė puikias sąlygas Klaipėdoje sti-
printi socialinio darbo studijų pro-
gramą ir formuotis stipriai sociali-
nio darbo mokyklai. 

Šio bendradarbiavimo rezulta-
tai matomi ir Lietuvos mastu. Be-
ne didžiausias ir informatyviausias 
pasaulinis aukštųjų mokyklų rei-
tingas „U-Multirank” šiemet pa-
skelbtame 2016-2017 m. universi-
tetų reitinge, kuriame vertinti dau-
giau nei 3 250 fakultetų ir 10 700 
studijų programų, socialinį darbą 
Lietuvoje pataria studijuoti Lietu-
vos edukologijos universitete, 
Kauno kolegijoje, Šiaulių valstybi-
nėje kolegijoje, Klaipėdos univer-
sitete arba Mykolo Romerio uni-
versitete. Į penketuką nepateko 
VDU, Marijampolės kolegija, Klai-
pėdos valstybinė kolegija ir Vil-
niaus universitetas. 

Žurnalo „Reitingai” 2015 m. 
gruodžio mėnesio numeryje pa-
skelbtuose Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų studijų programų reitinguo-
se Klaipėdos universiteto sociali-
nio darbo programa pateko į ge-
riausiųjų trejetukus tiek bakalauro, 
tiek magistro pakopose. 

Už tokius vertinimus Klaipė-
dos universiteto Socialinio darbo 
katedra dėkinga ne tik visiems sa-
vo dėstytojams bei studentams, 
bet ir partneriams iš užsienio, ypač 
Laplandijos universitetui ir prof. 
K. Urponenui. Todėl garbės dakta-
ro laipsnio suteikimas yra katedros 
ir viso Klaipėdos universiteto įver-
tinimas bei padėka šiam iškiliam 
mokslininkui. 

KU informacija
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Skaičius
Šiemet nevyriausybinė jauni-
mo organizacija sporto klubas 
„Ostmarina“ švenčia savo veiklos 
dešimtmetį. Jis prižiūri ir eksploa-
tuoja garsiąją jachtą „Lietuva“. 

10
Estakada
Rytoj Klaipėdos uoste 
oficialiai atidaroma dviejų 
lygių sankryža (estakada) 
per geležinkelio kelius ir 
Nemuno gatvę. 
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Regata
Spalio 1-2 d. Baltijos jūroje 
vyks regata „Rudeninė 
Baltija Stepo regata“. Pirmą 
dieną bus plaukiama 40-50, 
antrą - 12-16 jūrmylių.

P. Morozovas nuo 1978 metų, 
kai baigė Leningrado (dabar 
Sankt Peterburgas) jūreivystės 
mokyklą ir būdamas 20 metų bu-
vo paskirtas į Klaipėdą, vis dar 
dirba toje pačioje kompanijoje, 
keitusioje tik pavadinimus, t. y. 
„Lietuvos jūrų laivininkystėje“, 
„Lisco Baltic Service“, o dabar 
- AB „DFDS Seaways“.

Sąlygos buvo geriausios
Kapitonas pasakojo, jog tuo 

metu, kai baigė jūreivystės mo-
kyklą, paskyrimai buvo į Lenin-
gradą, Murmanską, Rygą ir Klai-
pėdą. Daugelis kursantų  norėjo 
likti Leningrade, ypač tie, kurie 
buvo vedę ir registruoti tame 
mieste, nemažai išvažiavo į Mur-
manską, norėdami gauti dukart 
didesnį atlyginimą. Apie Klaipėdą 
tada mažai kas žinojo. „Aš net 
neįsivaizdavau, kur mane pasky-
rė, tik buvau girdėjęs, kad yra to-
kia Lietuvos laivininkystė. O pa-
sirodė, kad sąlygos čia buvo ge-
riausios. Buvau nevedęs, jaunas 
specialistas, po trejų metų gavau 
vieno kambario kooperatinį butą. 
Murmanske jo reikėjo laukti 15 
metų“, - prisiminė P. Morozo-
vas.  

Iš pradžių metus ir tris mė-
nesius buvo jūreivis, nes turėjo 
tik vidurinį išsilavinimą. Baigę 
mokyklą Leningrade kursantai 
lyg ir buvo šturmanai, bet iš pra-
džių turėjo dirbti budinčiais jūrei-
viais. 1982 metais P. Morozovas 
neakivaizdiniu būdu baigė  Le-
ningrade S. O. Makarovo jūrų 
akademiją, vėliau - 10 mėnesių 
vokiečių kalbos kursus.  

Jis yra dirbęs beveik visuose 
kompanijos turėtų laivų tipuose, 
išskyrus laivus „Liverpool“ ir 
„Finlandia“, mat vienu metu bu-
vo pamaininis kapitonas. Keltuo-
se dirba nuo 1985 metų. 

Pastaruosius kelerius metus 
plaukioja linija Klaipėda-Kylis 
(Vokietija), nes moka vokiečių 
kalbą ir jam nereikia locmano 
paslaugų, turi teisę į uostą įplauk-

visą gyvenimą vienoje kompanijoje

kAPItONAS.  s Pavelas Morozovas laivuose dirba 38 metus, 
kapitono pareigas eina 21 metus.
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Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Nemaloniausias dalykas 
laive kapitonui - laivo švar-
tavimas blogu oru.

Pavelas Morozovas -

LAIVAS.  s Kelte „Athena Seaways“, be 400 lengvųjų automobilių,  dar telpa 2 km 300 metrų 
ilgio transporto priemonių virtinė ir apie 400 žmonių.Šiais laikais surasti 

jūrininką, dirbusį tik 
vienoje kompanijoje, 

sunku. Kelto „Athena Sea-
ways“ kapitonas Pavelas 
Morozovas visą gyvenimą 
ištikimas vienai kompanijai. Jis 
juokauja, kad jau yra seniau-
sias keltininkas. Beje, merginų 
į praktiką šis kapitonas neprii-
ma, nes mano, kad šturmanų 
darbas  - ne moterims.

Dalia 
BIKAUSKAITĖ 
dalia@ve.lt

ti be jo. Kapitono pareigas eina 
jau 21 metus, o jūroje dirba be-
veik 40 metų.

mielesnis miško peizažas
Kelto „Athena Seaways“ įgu-

la dirba 28 dienas, tiek pat ilsisi 
krante. Vasarą, skaičiuojant ir 
praktikantus, ją sudaro  ir 41, ir 
net daugiau žmonių. Šiemet šia-
me laive praktiką atliko 5 Lietu-
vos aukštosios jūreivystės mo-
kyklos studentai. Kapitonas juo-
kauja, kad tai visai nieko vaikinai, 
nes blogi čia tiesiog nepriimami. 
Žiemą, kai keleivių sumažėja, pa-
prastai įgulos narių būna 34. 

Kapitonas sako merginų nepri-
imantis į praktiką, nes mano, kad 
šturmano profesija ne moterims. 
Paklausus, o kaip Milda Miltakytė, 
turinti kapitono diplomą ir „DFDS 
Seaways“ keltuose dirbanti kapi-
tono vyresniąja padėjėja, P. Moro-
zovas atsakė: „A, Milda, tokių 
kaip ji retai būna. Tiesa, kapitono 
trečiąja padėjėja mažiausiai dvejus 
metus kelte „Botnia Seaways“ ir-
gi dirba moteris.“

Nusistebėjus, kad visą mėne-
sį jis turi praleisti jūroje, kapito-
nas sakė: „Koks čia buvimas jū-
roje. Mes kas antrą dieną Klaipė-
doje.“ Beje, per visus tuos darbo 
metus jis nė karto nesirgo jūros 
liga. 

Ro-pax keltų kapitono hobis 
- žvejyba. Vasarą iš Valagodsko 

srities Rusijoje kilęs P. Morozo-
vas važiuoja į Rusiją aplankyti tė-
vo, gyvenančio 600 km į rytus 
nuo Sankt Peterburgo ir 500-600 
km nuo Maskvos. Tai bent žve-
jyba tuose kraštuose...  

Paklaustas, ar vis dar grožisi 
jūros peizažu, kapitonas atsakė, 
kad jis jam jau įprasta kasdieny-
bė, užtat patinka miškas, upės 
kranto peizažas. 

Baisiausias -  
šiaurinis vėjas

Pasak P. Morozovo, dideli lai-
vai, tanklaiviai gal ir turi proble-
mų plaukdami pro Klaipėdos uos-
to vartus, o keltams jų nekyla. 
Kai bangos būna didelės, jis laivą 
vedą šiaurine kryptimi ir viskas 
būna gerai.

Nemaloniausias dalykas laive 
kapitonui - laivo švartavimas blo-
gu oru.

Sunkiausias momentas jo dar-
bo karjeroje - gaisras laive „Vic-
toria Seaways“, pakeitusioje su-
degusį keltą „Gloria“.  „Svarbiau-
sia gaisrą laiku pastebėti, o tada 

jau viskas priklauso nuo žmonių 
kvalifikacijos. Tąkart mes jį už-
gesinome savo jėgomis. Buvau 
kapitonas ir kelte „Gloria“, bet 
išėjau atostogauti, o po 4 dienų 
jame kilo gaisras“, - pasakojo P. 
Morozovas. Beje, kapitono veiks-
mai gaisro laive „Victoria Seawa-
ys“ metu vertinti labai gerai. 

Pasiteiravus, ar jam nebaisūs 
štormai, atsakė: „Ko jie turėtų bū-
ti baisūs, juk „Athena Seaways“ 
didelis laivas. Tai jums baisu, jeigu 
supa, o mums tai kas. Tiesa, šia-
me laive dažniau tenka naudoti 
stabilizatorius, palyginti kad ir su 
„Optima Seaways“. Baisiausias 
yra šiaurinis vėjas, sukeliantis di-
deles bangas. Kai vėjas pietų, 
plaukiant palei Lenkijos krantus 
galima išvengti didelių bangų.“

apsaugininkai tebėra
Vasarą keltas plukdo kartais 

300 keleivių, neskaičiuojant vai-
ruotojų, o su jais plaukia 400 
žmonių. Krovinių būna 2 300 bė-
ginių metrų. Tai reiškia, kad jeigu 
mašinos būtų išrikiuotos į vieną 

eilę, susidarytų 2 km 300 metrų 
ilgio virtinė, ir dar plius 400 len-
gvųjų automobilių, esančių spe-
cialioje patalpoje.

Keltuose ir šiomis dienomis 
vis dar tebėra apsaugininkai, 
nors, pasak kapitono, dabar situ-
acija jau kiek geresnė. „Vairuoto-
jai  Kylyje tikrinami. Atvažiuoja 
speciali mašina, tikrinamas ir vi-
sas krovinys. Jie tiesiog bijo, tad 
yra gana atsargūs. Kai laivas 
plaukia į Klaipėdą, labiau atsipa-
laiduoja. Incidentų su keleiviais 
irgi būna, bet ne taip dažnai - kar-
tą per mėnesį pasitaiko, tai susi-
muša, tai dar kas nors. Laive pa-
prastai keleivių kajutės būna to-
liau nuo vairuotojų. Bet kai jų 
būna 100, tada jau, be abejo, jiems 
tenka gyventi šalia keleivių. 

Pasak Vaido Klumbio, AB 
„DFDS Seawyas“ komunikacijų 
ir ryšių su visuomene vadovo 

Baltijos jūros regionui, vilkikų 
vairuotojai keičiasi ne tik todėl, 
kad dabar yra sugriežtintos jiems 
sąlygos, pranešama įmonėms, 
jeigu jų vairuotojai ką nors pada-
ro. Be to, tokio vairuotojo galima 
ir į laivą neįleisti. „Visų pirma jie 
saugo savo darbą, be to, žmonės 
keičiasi, gerėja jų darbo kultūra“, 
- sakė jis. 

Atvejų, kai dėl keleivių svei-
katos būklės tenka kviesti sraig-
tasparnį, be abejo, neišvengiama. 
Bet jie reti, pasitaiko kartą per 
metus. Prieš pusantrų metų buvo 
du atvejai per metus.  Kai kelei-
viai patiria nedidelius negalavi-
mus, kartais konsultuojamasi su 
gydytojais krante, kokius vaistus 
jiems skirti. 

Jeigu keleivis pasijunta blogai 
naktį, sprendimą, ką daryti, 
kviesti sraigtasparnį ar ne, prii-
ma kapitonas ir tik vėliau apie tai 
praneša bendrovės vadovybei. 
Pasak P. Morozovo, bendrovės 
politika tokia, kad žmogaus gy-
vybė kainuoja brangiausiai, tad 
jeigu keleiviams prireikia kokios 
nors pagalbos, ji skubiai teikia-
ma.
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Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijai 
paskelbus supaprastin-

tą geležinkelio kelių Nr. 1, 2 ir 3 
rekonstrukcijos darbų konkur-
są, kilo klausimas, ar geresni 
geležinkelio keliai nepablogins 
namų Nemuno g. 113 ir 133 
gyventojų ir taip prastos gy-
venimo kokybės? Uostininkai 
sako, kad to nebus. 

Dalia BIKAUSKAITĖ dalia@ve.lt

Geležinkelio keliai uoste apžiū-
rimi du kartus per metus, fiksuoja-
ma jų esama būklė ir spendžiama, 
ką ir kur reikia greičiau sutvarkyti.

Klaipėdos uoste šiuo metu ne 
vienoje vietoje vykdomi geležinke-
lio statybos ir remonto darbai. Prie 
UAB Malkų įlankos terminalo nau-
dojamos teritorijos yra atvesta nau-
ja 431 m ilgio geležinkelio linija. 
Darbai, kuriuos atliko UAB „Plun-
gės Jonis“, kainavo 378,7 tūkst. eu-
rų. Pasak Uosto direkcijos genera-
linio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, 
tai kokybiškai ir greitai dirbanti 
bendrovė.

Jūrų krovinių kompanijos „Be-
ga“ naudojamoje teritorijoje nuties-
ta 818 metrų ilgio nauja geležinke-
lio linija, vedanti į 67-68 krantinių 
zoną, ir rekonstruota apie 490 me-
trų ilgio geležinkelio kelio. Darbų, 
kuriuos atliko UAB „Vitras-S“, ver-
tė - 1, 86 mln. eurų.

Susidaro įspūdis, kad Uosto di-
rekcija vis daugiau lėšų skiria ir ge-
ležinkeliams. 

Miško kvartalo gyventojams uosto reikalai nerūpi?

REkONStRUkCIJA.  s Jau paskelbtas trijų geležinkelio kelių BKT teritorijoje rekonstrukcijos 
konkursas.

uosto geležinkeliai
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Rekonstruojami

Beje, maždaug pusė geležinke-
lių uoste priklauso Uosto direkci-
jai, kita pusė - AB „Lietuvos gele-
žinkeliai“. Ne kartą buvo keltas 
klausimas, kad geriau jie būtų vie-
nose rankose, tačiau viskas liko po 
senovei. Pietinėje uosto dalyje 
Uosto direkcijai daugiausia pri-
klauso geležinkeliai, esantys uosto 
įmonių nuomojamose teritorijose, 
o šiaurinėje dalyje esančių  įmonių 
teritorijose yra daug ir „Lietuvos 
geležinkeliams“ priklausančių ke-
lių, pavyzdžiui, AB Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanijos („Klasco“) 
nuomojamoje teritorijoje. Bet, pa-
sak laikinai Uosto direkcijos infras-
truktūros direktoriaus pareigas ei-
nančio Vidmanto Paukštės, tai-

syklių nėra, yra visaip.
V. Paukštės teigimu, minėti 1, 

2, 3 geležinkelio keliai yra UAB 
Birių krovinių terminalo (BKT) 
nuomojamoje teritorijoje. Jų būklė 
prasta, reikia įrengti drenažą, pa-
daryti naujas sankasas ir atlikti ki-
tus darbus, kad tas geležinkelis 
būtų saugus. Tad planuojami dar-
bai, truksiantys mažiau nei me-
tus. 

„Su Nemuno gatvės gyvento-
jais tai nieko bendro neturi. Gele-
žinkelio rekonstrukcija nėra susi-
jusi su tuo, kad atsiras dar daugiau 
krovinių, vežamų pro jų namus. 
BKT geležinkelio rekonstrukcija 
įtakos papildomiems krovinių srau-
tams neturės. Tiesiog jų prasta bū-

klė, tad reikia rekonstruoti. Kita 
vertus, bet koks statinio būklės ge-
rinimas situaciją turėtų tik page-
rinti. Važiuoti naujais bėgiais visa-
da geriau - mažiau rizikos, triukš-
mo“, - sakė l. p. e. infrastruktūros 
direktorius.

Minėti namai, kuriuose gyvena 
žmonės, yra prie 201 geležinkelio 
kelio, kuris priklauso geležinkeli-
ninkams.

Iš uosto kompanijų Uosto di-
rekcija gauna paraiškas dėl gele-
žinkelio rekonstrukcijos. Jos ver-
tinamos, ar projektas atsiperka, ir 
tada priimamas sprendimas dėl jo 
įgyvendinimo.  

„Nepasakyčiau, kad mes labai 
persimetėme į geležinkelių re-

konstrukcijos sritį. Jiems visada 
skiriame lėšų ir visada turime pro-
jektų, vidutiniškai 3-4 objektus per 
metus. Ir šiemet turime kelis 
objektus, kuriuose vykdomi staty-
bos darbai“, - aiškino l. e. p. infras-
truktūros direktorius.

Pasak jo, direkcijos strateginia-
me plane  numatyta, kiek ir kokių 
geležinkelio kelių bei kurios įmonės 
naudojamoje teritorijoje reikia 
įrengti. Kitais metais yra numatomi 
įgyvendinti geležinkelio rekons-
trukcijos projektai tiek AB Vakarų 
laivų gamyklos teritorijoje, tiek ta-
me pačiame BKT, tiek Nemuno ter-
minale, projektuojami geležinkelio 
keliai ir į Klaipėdos konteinerių ter-
minalą, esantį pietinėje uosto daly-
je, Centriniame Klaipėdos termina-
le irgi planuojama nutiesti kelias 
atšakas iš pietų į šiaurę.

Be to, geležinkelių keliai tvarko-
mi ir įgyvendinant krantinių rekons-
trukcijos projektus. Nemažai gele-
žinkelių kelių rekonstrukcijos darbų 
numatyta ir ties „Klasco“ naudoja-
momis 10 ir 11 krantinėmis, keli ge-
ležinkelio keliai jos teritorijoje jau 
rekonstruoti. Gauta paraiška ir iš AB 
„Klaipėdos nafta“, UAB Krovinių 
terminalo teritorijoje jau irgi yra pa-
rengtas projektas, laukiama, kol bus 
priimti tam tikri sprendimai.

„Praktiškai kiekvienoje įmonė-
je turime po kokį nors geležinkelio 
objektėlį - arba rengiamas projek-
tas, arba netrukus bus pradėti dar-
bai. Tiesa, šiuo metu LKAB „Klai-
pėdos Smeltė“ neturime“, - sakė 
V. Paukštė.

DOMĖJIMASIS.  s Žmonės sako, kad per mažai informuojama 
apie vyksiančius uosto plėtros planų pristatymus.

Į antradienį vykusį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
atstovų susitikimą su Miško kvartalo gyventojais atėjo tik 5 in-
teresantai. Direkcijos specialistų, pasirengusių atsakyti į visus 
jų klausimus, buvo daugiau.

Dalia BIKAUSKAITĖ dalia@ve.lt

Atėjusiųjų į susitikimą many-
mu, tiek mažai žmonių susirinko 
todėl, kad apie tai buvo per mažai 
informuota.

Uosto direkcijos rinkodaros ir 
bendrųjų reikalų direktorius Artū-
ras Drungilas pristatė direkcijos 
planus ateičiai. Paaiškino, kad jeigu 
išorinis uostas nebus pažymėtas 
rengiamame uosto bendrajame pla-
ne dabar, tai po 2025 metų, kai pagal 
prognozes uostas nebegalės dau-
giau priimti krovinių, bus per vėlu 
pradėti diskutuoti apie išorinio uos-
to galimybę. Mat tokių objektų pla-
navimo darbai visuose Europos 
uostuose trunka apie 10 metų. 

Bet kuriuo atveju sprendimą 
dėl išorinio uosto vis dėlto priims 
Vyriausybė. Jau yra sudarytas Uos-
to plėtros priežiūros komitetas, pa-
našus į tą, kuris vykdo suskystin-
tųjų gamtinių dujų terminalo prie-

žiūrą. Tarp to komiteto narių yra ir 
Klaipėdos meras Vytautas Gru-
bliauskas. Pasak A. Drungilo, jeigu 
neatsiras investuotojo į šį uostą, 
vargu ar jis bus pradėtas statyti.

Realios Klaipėdos uosto plė-
tros galimybės yra dvi - pietinėje 
dalyje iki „Natura 2000“ teritorijos, 
šiaurinėje dalyje - jūroje. Be minė-
to išorinio uosto, kurio plotas būtų 
130 ha, pietinėje uosto dalyje ke-
tinama užpilti vandenyje 80 ha te-
ritoriją. Anot A. Drungilo, visi uos-
tai, esantys miestuose, savo plėtrą 
numato jūroje.

Jeigu pavyktų įgyvendinti nu-
matytus planus tiek šiaurinėje, tiek 
pietinėje uosto dalyje, Klaipėdos 
uosto teritorija padvigubėtų, kro-
vos apimtys taip pat padvigubėtų. 
Šalies biudžeto pajamos uosto sąs-
kaita per metus išaugtų 677 mln. 
eurų ir sudarytų 1 milijardą 362 
mln. eurų.

Žmonės Uosto direkcijos atsto-

vams pateikė įvairių klausimų, net 
teiravosi dėl sklindančių gandų, esą 
kruizinių laivų tualetų turinys išpila-
mas jūroje. A. Drungilui teko paaiš-
kinti, kad visos šiukšlės iš laivų yra 
surenkamos, kad užterštus vandenis 
draudžiama išpilti jūroje ir t. t.

Domėtasi ir kvapų klausimu. Pa-
sirodo, ir Miško kvartalo gyventojai 
poilsio dienomis jaučia naftos kvapą. 
Pasak A. Drungilo, dėl jo neretai bū-
na kalti tanklaivių kapitonai, išlei-
džiantys perteklinį dujų kiekį, ir jie 
už tai būna baudžiami. 

Kvapas iš išorinio uosto Miško 
kvartalo gyventojų neturėtų pasiek-
ti. Visų pirma, išorinis uostas bus jū-

roje, 700-1000 metrų nuo kranto. 
Antra, tame uoste planuojama sta-
tyti konteinerių terminalus. Jeigu 
bus statomi naftos terminalai, tai 
nafta į juos keliaus vamzdynais. 

Interesantai domėjosi, ar ne-
svarstoma galimybė iškeldinti 
žmones, kuriems trukdo uosto vei-
kla, ar nereikėtų plėsti Klaipėdos 
miesto ribų. A. Drungilas pateikė 
pavyzdį, kad statant Centrinį Klai-
pėdos terminalą dalies gyventojų 
turtas buvo išpirktas. Pasak jo, sta-
tant objektus uoste didelis dėme-
sys skiriamas tam, kad jie darytų 
kuo mažesnį poveikį aplinkai, gy-
ventojams. Jo manymu, tas ruožas 

iki Girulių būtų labai tinkamas ap-
gyvendinimui.

Kitas klausimas, kokią dalį pel-
no Uosto direkcija skiria Klaipėdos 
miesto savivaldybei. Uosto įstaty-
mas neleidžia direkcijai investuoti 
lėšų į objektus, nesusijusius su 
uosto veikla. Tačiau privažiuoja-
miesiems keliams mieste ji jau iš-
leido ne vieną milijoną eurų. Nuo 
2000 iki 2015 metų Uosto direkci-
ja miesto poreikiams jau yra sky-
rusi 53 mln. eurų. Tačiau nereikė-
tų pamiršti, kad uostas yra valsty-
binės reikšmės objektas, duodantis 
naudos ne tik miestui, Klaipėdos 
regionui, bet ir visai Lietuvai.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
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Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis”  
prisistatė visuomenei

tIkSLAS.  s Treneris Rytis Vaišvila 2015 metais „Naftos-Uni-Akvaservis” ekipai 
padėjo tapti NKL čempionais. Šį sezoną komandai keliamas tikslas - patekti tarp 
keturių stipriausių NKL ekipų. 

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Spalio 6 dieną Nacionalinės krepšinio 
lygos (NKL) čempionate startuosianti 
atsinaujinusi Klaipėdos „Naftos-Uni-
Akvaservis” ekipa surengė krepši-
ninkų pristatymą. Šiemet į komandą 
įsiliejo šeši nauji žaidėjai ir pasipildė 
trenerių štabas.  

Paulius 
MATULEVIČIUS

Tarp naujokų - Ispanijoje krepšinio 
patirties sėmęsis aukštaūgis (212 cm 
ūgio) Ignas Ramašauskas, panevėžietis 
Benas Bagdonavičius, praėjusį sezoną 
„Šilutės” ekipos garbę gynęs Edvinas 
Alunderis, taip pat Klaipėdos krepšinio 
mokyklos auklėtinis Andrius Skvarčins-
kas, klaipėdiečiai Jonas Dumašius (praė-
jusį sezoną atstovavo LCC ekipai) ir Dei-
vidas Anužis (pernai vilkėjo „Palangos” 
ekipos marškinėlius). Taip pat su koman-
da treniruojasi Vlado Knašiaus krepšinio 
mokyklos auklėtinis Laurynas Valeika.

„Mūsų ekipoje net vienuolika Klaipė-
dos krašto žaidėjų. Stengiamės, kad ko-
mandos branduolį sudarytų klaipėdie-
čiai”, - sakė antrus metus komandos di-
rektoriaus pareigas einantis Dainius 
Vaitelis.

Jis pasidžiaugė, kad komandos vyr. tre-
neriui Atlantos olimpinių žaidynių prizi-
ninkui Ryčiui Vaišvilai šiemet talkins in-
dividualiai su žaidėjais per treniruotes plu-
šantis Klaipėdos krepšinio specialistas 
Martynas Stankovičius. Fizinio rengimo 
treneris - Laurynas Gendvilas. Komandos 
prezidentas - Aleksandras Lobačiovas.

„Naftos-Uni-Akvaservis” komanda 
sugebėjo išsaugoti praėjusio sezono ve-
dlius - Mindaugą Stašį, kapitoną Viktorą 
Chodosovskį ir Eriką Kubilių. Liko ir jau-
nieji Ernestas Bružas, Džiugas Slavins-
kas bei „Neptūno” skolinamas Arūnas 
Mikalauskas.

Iš pernykštės ekipos „naftininkų“ 
gretose neliko Deivido Keburio ir Ryčio 
Biliarto. Abu šie krepšininkai pasuko į 
Prancūziją.

Restorane „Žemaitija” vykusiame klu-
bo pristatyme dalyvavo Klaipėdos valdžios 
atstovai, komandos steigėjai, vadovai, rė-
mėjai ir kiti krepšiniui neabejingi asme-
nys.

Buvo pasidžiaugta, kad „Naftos-Uni-
Akvaservis” yra viena tituluočiausių NKL 
ekipų, gyvuojanti daugiau nei ketvirtį am-
žiaus. 

Komanda buvo įkurta 1987 metais. 
Tuomet ji dar vadinosi Klaipėdos „Viesu-
lu”. Vėliau, 1995 m., prisijungus Klaipėdos 
universitetui, komandos branduolį nuola-
tos sudaro akademinis jaunimas.

Nuo 1996 metų ekipos pavadinimas 
keitėsi į „Universitetas-Irvinga”, nuo 1999 
metų - „Universitetas-Laivitė”, nuo 2003 
metų - „Nafta-Uni-Laivitė”, nuo 2010 me-
tų - „Nafta-Universitetas”, nuo 2013 me-
tų - „Nafta-Uni-Akvaservis”.

Per tą laikotarpį pasipuošta visų spalvų 
medaliais: 2001 ir 2002 metais komanda, 
treniruojama Genadijaus Glikmano, iško-
vojo trečiąją vietą LKKA pirmenybėse, 
2006 metais krepšininkai, vadovaujami 
stratego Daliaus Ubarto, tapo NKL vice-
čempionais, 2007 metais su tuo pačiu tre-

neriu pavyko iškovoti NKL čempionų ti-
tulą ir 2011 metais su treneriu Dainiumi 
Miliūnu pelnyti bronzos medalius. 2015 
metais su treneriu Ryčiu Vaišvila buvo 
iškovoti aukso medaliai.

„Svarbu ir tai, kad „Naftos-Uni-Akva-
servis” komandoje rungtyniavo daug gar-
sių krepšininkų: buvę ir esami neptūnie-
čiai Osvaldas Kurauskas, Mindaugas Gir-
džiūnas, Arvydas Šikšnius, Simas Galdi-
kas, Deividas Gailius, Marius Runkauskas, 
Valdas Vasylius, Aidas Viskontas, taip pat 
Arvydas Macijauskas, Egidijus Dimša, 
Vaidotas Volkus, Gediminas Žylė bei dau-
gelis kitų”, - pasidžiaugė „Naftos-Uni-
Akvaservis” komandos steigėjai. 

Prieš artėjančio sezono pradžią į pri-
statymą atėję „Klaipėdos naftos” genera-
linis direktorius Mantas Bartuška, Uosto 
direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus, Klai-
pėdos vicemerė Judita Simonavičiūtė, 
Klaipėdos universiteto sporto klubo pir-
mininkė Genovaitė Avižonienė ir kiti ko-
mandos draugai bei rėmėjai linkėjo, kad 
ateinantį sezoną „Naftos-Uni-Akvaservis” 
krepšininkams vėl pavyktų pasidabinti ku-
rios nors spalvos medaliais.  

Premijos    
VYRIAUSYBĖ posėdyje priėmė nutarimą 

dėl Lietuvos parolimpinių prizininkų skiria-
mų premijų padidinimo. Lietuvos parolim-
pinei golbolo komandai už aukso medalius 
nutarta skirti dvigubai didesnę - 208 560 
eurų premiją. Lengvosios atletikos varžybų 
rutulio stūmimo rungtyje aukso medalį 
iškovojusiam Mindaugui Biliui nutarta skirti 
34 760 eurų premiją, jo treneriui Rimvydui 
Plungei - 17 380 eurų, o kineziterapeutui 
Remigijui Milevičiui - 8 690 eurų premiją. 
Už disko metimo rungtyje iškovotą sidabro 
medalį M. Biliui taip pat nutarta skirti 17 380 
eurų premiją, jo treneriui R. Plungei - 8 690 
eurų, o kineziterapeutui R. Milevičiui - 4 345 
eurų premiją.

Tenisas   
LIETUVOS vyrų teniso rinktinė 2017 

m e t ų  D e v i s o 
t a u rė s  ( D av i s 
Cup) II grupės 
Europos-Afrikos 
zonos varžybų 
sezoną pradės 
sausio pabaigo-
je išvyka į Ma-
dagaskarą. Taip 
lėmė Londone 
ištraukti burtai. 
Balandžio mė-

nesį Lietuvos tenisininkai keliaus į Gruziją 
arba Suomiją, o rugsėjį, jei lietuviams pavyks 
įveikti pirmuosius du varžovus, jų lauks akis-
tata su stipriausia Švedijos, Izraelio, Turkijos, 
Tuniso ir Kipro grupės komanda. 

Šaškės
VOKIETIJOJE vykusio Europos veteranų 

tarptautinių šaškių čempionato moterų 
grupės čempione tapo Lietuvos atstovė 
Romualda Šidlauskienė. Turnyre dalyvavo 
70 dalyvių iš 15 Europos šalių. 

Krepšinis
FIBA Čempionų lygos turnyro pirmojo 

atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Ute-
nos „Juventus” krepšininkai svečiuose 83:81 
(26:26, 23:18, 17:22, 17:15) įveikė „FC Porto” 
(Portugalija) ekipą. Utenos komandai Aro-
nas Bestas (Aaron Best) pelnė 18 taškų. „FC 
Porto” ekipai 19 taškų pelnė Bredlis Tinslis 
(Bradley Tinsley). Atsakomosios rungtynės 
bus žaidžiamos šiandien.

cmyk



NERINgOS  SAVIVALdybĖS  INFORMACIJA "Vakarų ekspresas"2016 m.  rugsėjo 29 d., ketvirtadienis 11

Smiltynė-juodkrantė–pervalka–preila-nida
Stotelė „Smiltynė“ 7.15 d. d., 9.15, 11.15, 14.15 , 16.15, 18.15, 21.15; 
Stotelė „Alksnynė“ 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20;
Stotelė „Gintaro įlanka“ 7.27, 9.27, 11.27, 14.27, 16.27, 18.27, 21.27;
Stotelė „Juodkrantės gv.“ 7.30, 9.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30;
Stotelė „Raganų kalnas“ 7.32, 9.32, 11.32, 14.32, 16.32, 18.32, 21.32;
Stotelė „Žvejų kaimelis“ 7.35, 9.35, 11.35, 14.35, 16.35, 18.35, 21.35;
Stotelė „Pervalkos gv.“ 9.45, 14.45;
Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 7.45, 9.47, 11.45, 14.47, 16.45, 18.45, 21.45;
Stotelė „Preilos gv.“ 7.50, 9.50, 14.50, 18.50;
Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 7.55, 9.55, 11.50, 14.55, 16.50, 18.55, 21.50;
Stotelė „T. Mano muziejus“ 10.00, 19.00;
Stotelė „G. D. Kuverto plento sankryža“ 8.03, 12.00, 15.00, 17.00, 22.00;
Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 8.05, 10.05, 12.05, 15.05, 17.05, 19.05, 22.05.

Tęsiama Pervalkos gatvės rekonstrukcija

Aptartas vasaros sezonas 

Konkursas Neįgaliųjų socialinės integracijos  
per kūno kultūrą ir sportą projektams remti

Kviečia tikrintis sveikatą
Spalio 3 d., pirmadienį, Neringoje lankysis „Sveikatobusas”. Jame bus 

teikiamos konsultacijos bendrais sveikatos klausimais, matuojamas kūno 
masės indeksas, kraujo spaudimas, taip pat atliktas bendrųjų ir vidinių 
kūno riebalų matavimas. Spalio 3-iąją, 11 val., „Sveikatobusas” lankysis 
Juodkrantėje, 12.30 val. - Pervalkoje, 13.15 - Preiloje, o 14 val. - Nidoje. 

Knygos pristatymas Nidoje
Šiandien, rugsėjo 29-ąją, 17.30 val. Neringos savivaldybės Viktoro 

Miliūno viešoji biblioteka kviečia į Roko Flick knygos „Pradingę klajojan-
čiame smėlyje: romanas apie senovės kuršius“ pristatymas. Renginys 
vyks Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario g. 53). Renginyje dalyvaus 
knygos autorius Rokas Flick. Ištraukas iš romano skaitys aktorė Regina 
Arbačiauskaitė–Flick. 

Informacija TAU studentams
Primename, kad Trečiojo amžiaus universiteto studentai kviečiami 

keliauti maršrutu Malborkas–Sopotas-Gdanskas spalio 19-21 dienomis. 
Kaina – 73 Eur. Registracija vyksta iki spalio 10-osios. Papildoma informacija 
tel. 52651 arba adresu Taikos g. 11-2.

Nuoširdžiai užjaučiame Česlovą, Tomą ir Giedrių STONIUS 
dėl brolio mirties.

Netekties skausmą tesumažina šviesus Jo prisiminimas 
ir nuoširdi mūsų užuojauta.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią valandą.

Gerbiami Klaipėdos apskrities 
policijos pareigūnai,

Neringos savivaldybės meras Darius JASAITIS

Nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančios profesinės šventės – 
Angelų sargų dienos proga!
Visos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už Neringos 

gyventojų ir svečių globą, ypač reikalingą pagalbą kurorto erdvėse 
vykstančių renginių metu. Esate įkvepiantis pavyzdys ir mūsų jaunajai 
kartai. Įgyvendinant Lietuvos policijos misiją kiekvienam pareigūnui 
linkiu tvirtos sveikatos ir ištvermės ginant šalies žmonių teises ir laisves, 
saugant visuomenę ir Valstybę. Telydi Jus neišsenkanti kantrybė pa-
dedant žmogui ir užsitarnaujant jo pagarbą bei pasitikėjimą. Policijos 
pareigūnų bei Neringos žmonių ir svečių susitikimai tebūna lydimi 
savitarpio supratimo. 

Džiugios profesinės šventės!

Gerbiami Neringos 
senjorai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus spalio 1-ąją minimos 
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga.
Yra sakoma, kad žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo socialinių 

santykių kokybės, todėl, siekiant kokybės asmeniniuose gyvenimuose, 
kviečiu su kaupu išnaudoti tai, ką šiandien siūlo unikali Kuršių nerijos 
gamta, Neringos savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos – sveiko ir aktyvaus 
laisvalaikio galimybes, mūsų siūlomą mokymąsi visą gyvenimą ir inicia-
tyvas, kviečiančias kartu keliauti, pažinti pasaulį ar tiesiog bendrauti. Su 
kaupu išnaudokite tai, ką šis laiko tarpsnis Jums dovanoja. Tegul lydi Jus 
meilė kitam žmogui, gyvenimui, pasauliui ir ne mažiau svarbu – meilė 
sau. Tvirtos sveikatos ir plačių šypsenų!

Neringos savivaldybės meras Darius JASAITIS

Autobusų judėjimo vežant keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo 
maršrutais tvarkaraštis (nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.)

nida–preila–pervalka–juodkrantė–Smiltynė
Stotelė „Nidos gyvenvietės autobusų stotis“ 6.10 d. d., 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00; 
Stotelė „G. D. Kuverto plento sankryža“ 6.03, 8.03, 10.03, 14.03, 20.03;
Stotelė „T. Mano muziejus“ 12.03, 17.03;
Stotelė „Preilos gv.“ 8.10 , 12.10, 14.10, 17.10, 20.10;
Stotelė „Preilos gv. prie plento“ 6.10, 8.15, 10.10, 12.12, 14.12, 17.12, 20.12;
Stotelė „Pervalkos gv.“ 8.17, 12.15, 17.15;
Stotelė „Pervalkos gv. prie plento“ 6.20, 8.20, 10.20, 12.20, 14.20, 17.20, 20.20; 
Stotelė „Žvejų kaimelis“ 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 17.30, 20.30;
Stotelė „Raganų kalnas“ 6.33, 8.33, 10.33, 12.33, 14.33, 17.33, 20.33;
Stotelė „Juodkrantės gv.“ 6.35, 8.35, 10.35, 12.35, 14.35, 17.35, 20.35;
Stotelė „Gintaro įlanka“ 6.37, 8.37, 10.37, 12.37, 14.37, 17.37, 20.37;
Stotelė „Alksnynė“ 6.52, 8.52, 10.52, 12.52, 14.52, 17.52, 20.52;
Stotelė „Smiltynė“ 7.05, 9.05, 11.05, 13.05, 15.05, 18.05, 21.05.

Pastaba. 18.15 ir 21.15 reisai, jei yra keleivių, užsuka į Preilą ir Pervalką.

tERMINAS.  s Pervalkos gatvės rekonstrukcijos II etapą pla-
nuojama įgyvendinti iki metų pabaigos.

Šią savaitę bus pradėti rangos darbai, kurių metu bus rekons-
truota likusi Pervalkos gatvės dalis.

Pirmasis Pervalkos gatvės re-
konstrukcijos etapas įgyvendin-
tas 2013-aisiais metais. Tuomet 
buvo rekonstruotas gatvės ruo-
žas, esantis kairėje pusėje nuo 
įvažiavimo į gyvenvietę. 

Antrojo etapo darbai bus vyk-
domi likusioje gatvės dalyje, ei-
nančioje iki pat dviračių tako, ve-
dančio į Nidą. 

Pervalkos gatvės rekonstruk-
cijos II etapo pagrindinis tikslas 

yra pagerinti važiavimo kokybę, 
padidinti saugumą šiame ruože. 

Rangos darbų metu važiuoja-
mojoje gatvės dalyje bus nutiesta 
nauja, 6,50 metro pločio asfaltbe-
tonio danga. Numatomi nauji ap-
švietimo, elektrotechniniai, van-
dens nuotekų surinkimo tinklai. 

Atnaujinami šaligatviai išlieka 
tokio paties pločio, paliekama ir 
žalia juosta tarp pėsčiųjų tako ir 
važiuojamosios dalies. Kiek pla-
tesnis šaligatvis numatomas cen-
trinėje gyvenvietės dalyje prie 
įvažiavimo į Pervalkos gatvę - nu-
matomas 2 metrų pločio pėsčiųjų 
šaligatvis vakarinėje kelio pusėje, 
kuris yra sujungiamas su planuo-
jamu pėsčiųjų taku. Pervalkos ga-
tvės važiuojamojoje dalyje numa-
toma 1,2 metro pločio dviračių 
tako juosta. 

tENDENCIJA.  s Aptariant vasaros sezoną pažymėta, kad 
Neringa vis labiau populiarėja tarp jaunų šeimų.

Minint Pasaulinę turizmo die-
ną, Neringos savivaldybėje 
vyko pasitarimas, kurio metu 
kalbėta apie praėjusį vasaros 
sezoną.

Nidos kultūros ir turizmo infor-
macijos centro „Agila“ direktorė 
Edita Lubickaitė pažymėjo, kad šių 
metų tendencijos panašios kaip ir 
praėjusiais – daugiausiai poilsį Ne-
ringoje renkasi tautiečiai, o tarp 
užsienio lankytojų dažniausi sve-
čiai iš Vokietijos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos. Toks apibendrinimas pa-
darytas remiantis apsilankiusiųjų 
skaičiumi Nidos KTIC „Agila“. 
Centre taip pat apsilankė nemažai 
svečių iš Prancūzijos, Ispanijos, 
Italijos. 

Kuršių nerijos nacionalinio par-
ko direkcijos vadovė Aušra Feser, 
pristatydama nuveiktus darbus ir 
supažindindama su atnaujintais ta-
kais, pasakojo, kad vis labiau popu-
liarėja direkcijos darbuotojų veda-
mos ekskursijos. Per šiuos metus 
jau įvyko 28 ekskursijos ir 24 žy-
giai. 

Neringos pirminės sveikatos 
priežiūros centro vyriausioji gydy-

toja Loreta Laurenčikienė teigė, 
jog, stebint trejų metų įstaigos dar-
bą, galima daryti išvadą, kad Ne-
ringa tampa jaunų šeimų kurortu, 
o kurorte poilsį drąsiai renkasi ir 
šeimos su vos aštuonių savaičių 
naujagimiais. Kiek anksčiau tokia 
naujiena yra pasidaliję ir kurorto 
verslo atstovai.

Neringos policijos komisariato 
duomenimis, problemos ir šią va-
sarą kurorte išliko panašios – nar-
kotinių ar psichotropinių medžiagų 
vartojimas, pažeidimai viešose vie-
tose, dviračių vagystės.

Susitikimo metu akcentuota, 
kad ypač daug gerų atsiliepimų 
sulaukė naujoji vasaros pradžios 
šventės koncepcija, kviečianti Ne-
ringoje laiką leisti aktyviai ir svei-

kai. 
Pasitarimui vadovavęs Nerin-

gos savivaldybės meras Darius 
Jasaitis teigė, kad svarbu pastebė-
ti ne tik kas buvo šią vasarą gerai, 
bet ir įvertinti padarytas klaidas 
- tam, kad ateityje jų išvengtu-
me. 

„Per metus Neringa priima kur 
kas daugiau nei pusę milijono lan-
kytojų, o daugiausiai svečių sulau-
kiame šiltuoju metų laiku, todėl 
šiam laikotarpiui turime ruoštis at-
sakingai. Tikiu, kad į pasitarimo 
metu išsakytas pastabas bus atsi-
žvelgta, o artimiausi darbai geri-
nant kurorto infrastruktūrą poilsį 
Neringoje padarys dar malonesnį 
ir geresnį“, - kalbėjo meras D. Ja-
saitis.   

Neringos savivaldybės administracija skelbia 
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą 
ir sportą projektų rėmimo iš Neringos savivaldybės 
ir valstybės biudžetų lėšų konkursą 2017 me-
tams.

Paraiškas finansinei paramai gauti galima teikti 
iki š. m. lapkričio 1 dienos adresu Taikos g. 2, LT-
93121 Neringa. Konkurso paraiškos forma, nuosta-
tai paskelbti Neringos savivaldybės svetainės www.
neringa.lt skyrelyje „Sportas / Projektai“.

Juodkrantės bendruomenė

cmyk



Baldai

Minkštų baldų restauravimas. Nestan-
dartinių baldų gamyba. Tel. 8 600 75 483, 
8 612 11 591.

Paskolos
215882

Įvairūs

Sutvarkome visus namo pri-
davimo dokumentus. Žemės 
ir pastatų kadastriniai mata-
vimai. Sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektai. Namų 
projektavimas „Memelhaus“ 
Tel. 8 678 03 031.

214426

Kompiuteriai

asmeninių kompiuterių remontas, parda-
vimas, supirkimas, programų tvarkymas, 
apmokymai. Be išeiginių. Tel. 8 618 87 
184.
214653

Santechnika ir šildymas

Santechnikas. atliekame įvairius santech-
nikos darbus. Tel. 8 684 24 536. 
216116
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PA R D U O D A
Nekilnojamas turtas

Nebrangiai suremontuotą  1 kambario 
9/6 a. butą Taikos pr. (33 kv. m, pietinė 
m. dalis, tuščias). Tel. (8 46) 380 359, 8 
675 43 634.

Pusę sodybos su žeme prie Kulūpėnų, 
Kretingos r. Tel. 8 656 61 151.

Brangiai superkame visų rūšių automobil-
ius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. 
Tel. 8 699 26 850.

Brangiai superkame automobilius (neva-
žiuojančius, daužtus, be Ta, dešiniavairius). 
išrašome sąskaitas. Tel. 8 607 11 717.
214306

Brangiai  superkame automobilius 
Klaipėdos regione. atsiskaitome iš karto. 
išrašome pažymas. Tel. 8 647 79 911. 
215774

UaB „Romerus“ labai brangiai su-
perka metalo laužą, demontuoja, 
išsivežame patys. adresu :Pamiškės 
2, Klaipėda (buvusi Lypkių 20), 
dirbame šeštadienį. Tel. (8 46) 
347 250, mob. +370 698 17 755. 
el.paštas: info@romerus.lt

214214
213963
214887

PA S L A U G O S
Apželdinimas

Pigiai vežu žvyrą, skaldą, atsijas, sijotus 
akmenukus, juodžemį, durpes ir kt. 
krovinius. Tel. 8 663 50 003.
215517

Buitinė technika

Remontuoju šaldytuvus, skalbykles, 
kondicionierius, kaitlentes ir kt. (ir 
užmiestyje). atvažiuoju. Tel. 8 650 57 
998. 
214260

Remontuoju skalbykles, inda-
ploves, džiovykles, virykles, 
orkaites, kaitlentes. atvykstu. 
Garantija 12 mėn. Tel. 8 681 
30 052.

Skaudžią netekties ir 
liūdesio valandą, mirus tėveliui 
nuoširdžiai užjaučiame 
Medicininės tarnybos 
vadovą Edvardą TUzIKą. 

Užuojauta ir tylūs paguodos 
žodžiai tesuteikia  stiprybės 
šeimos nariams ir artimiesiems. 

VšĮ Respublikinės Klaipėdos  
ligoninės administracija

Įvairios prekės

Beržo, juodalksnio skaldytas, 3 m turim 
sausų. atveža, stato malkines, pavėsines. 
www.vakarumalkos.lt, tel. 8 606 56 
982. 

Beržo ir kt. lapuočių malkas rąstais po 
3 m. supjautas kaladėm ir sukapotas. 
atvežu. Tel. 8 614 14 111, jonomalkos.lt
214056

Beržo, juodalksnio, skaldytas malkas 
(turime sausų), galima po 3 m rąsteliais 
pjuvenas, pjuvenų briketus. www.mal-
koskurui.lt. Tel. 8 670 23 004. 
214235

Nebrangiai skaldytas malkas, lentų 
galus, pjuvenas, statybinę medieną, 
malkines, lauko ir vidaus dailylentes. Tel. 
8 687 78 566, 8 687 78 567.
212392

Nuolaidos, vasaros kainomis! akmens 
anglis (aukštos kokybės), baltarusiški 
durpių briketai. „Ditkės“ prekybos kuro 
sandėlis. Tel. 8 657 95 758.
211420

Parduodu beržines ir lapuočių malkas, 
pjuvenas, statybinę medieną. Vežame po 
10 ir 15 kubų. Tel. 8 686 27 149. 
207256

Pigiai skaldytas, rąstais beržo, kietmedžio 
ir kt. lapuočių malkas, pjuvenų briketus, 
granules. atveža. Tel. 8 612 60 467.
214085
216327

P E R K A
Nekilnojamas turtas

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

Transporto priemonės
216038

aukščiausiomis kainomis superkame 
automobilius, atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus. Tel. 8 677 
99 060.
215742

autogelbėtojas. Perkame automobilius. 
Mokame brangiau nei kiti. išsivežame 
su tralu. Sutvarkome dokumentus. Tel. 
8 604 96 433.
214032

Brangiai perkame visų markių automobil-
ius. Tvarkingus, daužtus, nevažiuojančius. 
Mokame daugiau nei kt. Dirbame be 
išeiginių. Tel. 8 699 96 088.
214470

Perka automobilius ir mikroautobusus 
įvairių modelių, gali būti su defektais arba 
be Ta. Pasiima patys. Tel. 8 645 82 244. 

Įvairios prekės

Brangiai superku visų rūšių 
elektroniką, kompiuterines, 
monitorines, televizorių, bei 
kitas plokštes. Taip pat perku 
neardytus prietaisus: oscilogra-
fus, dažnomačius, generatorius, 
voltmetrus, bei kitus. Perku 
ir pačias radio detales, gali 
būti tarybinės (rusiškos arba 
importinės). Domina karinės 
stotys, pastotės, jas komplek-
tuojantys blokai “ZiP”. Tran-
zistoriai, mikroschemos, kon-
densatoriai, rėlės, termoporos, 
potenciometrai. atsiskaitymas 
iš karto grynais, visi miestai! 
Tel. 8 606 27 399.

215633

Perku senus gintaro karolius (2000 eur už 
100 g), pakabukus, sages, gabalus. Tel. 8 
674 61 640.
216346

Superkame popieriaus, kartono ir poli-
etileno atliekas. Dubysos g. 31, Klaipėda. 
Tel. 8 655 45 502.
216011

Metalai

aukščiausiomis kainomis superka visą 
metalo laužą. elektros variklius.Gali 
pasiimti. Dubysos g.31. Tel. 486 287, 8 
659 77 946.
214324

aukščiausiomis kainomis visą metalo 
laužą. Minijos 169M,13 sand.(autoaibės 
teritorija). Tel. 8 699 91 539, 8 606 12 
277.
214147

Brangiai superkame visą metalo laužą, 
ag kontaktus, šviną, alavą, nikelį, babitą, 
titaną ir kt. spalvotus metalus. Minijos 
g.172. Tel. 8 659 89 605, 8 657 95 432.
214284

UaB „Metalo laužas“ perka juodąjį, 
spalvotąjį metalą ir akumuliatorius. 
Demontavimo darbai. Minijos g.154, 
Klaipėda. Tel. 8 620 64 444.
214128
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PA S L A U G O S

KRYŽIAŽODIS

Skaitmenis nuo 1 iki 9 surašykite taip, kad jie nesikartotų eilutėse,
stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3x3) kvadratuose.
Atsakymas - skaitmenų iš pažymėtų langelių suma.

Rugsėjo 28 d. numeryje spausdinto sudoku teisingi atsakymai

Rugsėjo 28 d. numeryje spausdinto 
kryžiažodžio teisingi atsakymai

Parengė žurnalų OHO redakcija

VERTIKALIAI: Šluotražis. GP. Koko-
nas. Aguona. Nepalas. Sm. Piteris. 
Maga. Nudėjo. Sanas. Mėsa. Nagoja. 
Sisteminis. 

HORIzONTALIAI: Ligoninės. Ketus. 
Ortopedas. Narė. Regalijos. Saso. 
Ne. Inga. SAM. Smagi. „Manon“. 
Ugnė. Gaji. Pa. Basas. 

PAŽYMĖTUOSE LANGELIUOSE: 
Gurguolės.

Statyba ir remontas

akcija! Pigiai medinės, šarvuotos lauko ir 
vidaus durys, garažo varstomi, pakeliami 
vartai. automatika. Tel. 8 603 10 867.
215933

akmens, pamatai, mūras, stogai, plytelės, 
dažo, laminatas, betonuoja, tinkuoja. 
Karkasinių namų statyba. Drenažas. 
Griovimas, pjovimas, santechnika, elektra. 
Statome priestatus, rekonstruojame. Tel. 8 
611 60 534.
215147

Dengiame prilydomus bituminius stogus. 
aplydome pamatus. Suteikiame garantiją. 
Tel. 8 647 79 322, 8 679 48 338.
214755

Gaminame metalo gaminius iš juodojo, 
nerūdijančio, kaltinio metalo: vidaus ir 
lauko turėklus, tvoras, vartus, gelžbetonio 
konstrukcijos laiptus. Tel. 8 652 25 043.

Kokybiškai atliekame patalpų 
vidaus remonto ir apdailos dar-
bus. Įrenginėjame butus, namus. 
Įrenginėjame židinius, apipavid-
aliname.  atliekame santechnikos 
darbus. Tel. 8 635 72 010. 

215963

Klojame trinkeles (9 m. patirtis). Tu-
rime visą reikalingą įrangą. Suteikiame 
garantiją. Tel. 8 653 60 612.
215565

Kloju plyteles, laminatą. elektros, santech-
nikos darbai ir t.t. Tel. 8 655 76 911. 
216175
211931

Pigiai ir kokybiškai atliekame asfaltavimo 
darbus Klaipėdos regione. Kontaktinis tel. 
8 640 13 448. 
214448

Pigūs pristatomi kaminai, kaminų 
įdėklai. Gamyba, montavimas. 10 
metų patirtis. www.pristatomikami-
nai.lt, tel. 8 613 25 103. 
216192

Tinkuotojų brigada greitai ir tvarkingai 
tinkuoja kalkiniu skiediniu. Tel. 8 651 71 
498 Žilvinas. 
215406

Tvoros, terasos pigiau grybo. Kainos 
nesikandžioja. Konsultuoju nemokamai. 
Tel. 8 672 67 337.
215831

Transporto paslaugos

Nebrangiai vežame krovinius, perkraus-
tome Klaipėdoje ir už jos ribų, važiuojame į 
kt. Lietuvos miestus. Tel. 8 630 70 667. 

Kas savaitę v ykstu į  europos šalis 
(Vokietiją, Olandiją, Belgiją, angliją). 
imu pakeleivius, du vairuotojai, atlenkia-
mos sėdynės, didelis bagažo skyrius. Tel. 
+447853615263, +37067639733.
214785

Vonių restauracija

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

M A S A Ž A I
atpalaiduojamasis masažas pašalins 
stresą, įtampą ir išvaduos Jus nuo blogų 
minčių. Tel. 8 638 13 549 (kiekvieną 
dieną). 
215966

Puikus, kokybiškas viso kūno masažas 
pagerins sveikatą, atpalaiduos. Tel. 8 
679 50 051, tik skambučiai.
214668

Simpatiška, miela moteris atlieka 
masažą. Į SMS neatsakau. Tel. 8 647 
49 808.
216390

Simpatiškos merginos atlieka erotinį 
masažą. Tel. +370 678 32 654.
214346
216332

N U O M A
Nekilnojamasis turtas

išnuomoja 2 kambarių butą su baldais 
ir buitine technika Sausio 15-osios g. 
(kambariai atskiri, WC ir vonia atskirai, 
i a., kaina 230 eur + komunaliniai). Tel. 
8 607 10 596. 
216349

išnuomojamas 1 kambario butas Nidos 
g. su baldais ir buitine technika. Tel. 8 
616 78 768.
216403

išnuomojamos 60 kv. m komercinės 
paskirties patalpos Gargžduose, Minijos 
g.2. Tel. 8 698 36 935. 
215495
214607

I N F O R M A C I J A
informuojame p. Laimą Savovą, kad 
rengiama kaimyninio sklypo (Nr. 
2101/0030:136),  adresu buvęs Rimkų 
kaimas, Klaipėda žemės sklypo kadastrinių 
matavimų byla. Žemės sklypo ženklinimas 
bus vykdomas 2016 m.spalio mėn. 10 d. 
10 val. Dokumentus rengia UaB „Vakarų 
valda“, S. Daukanto g. 22a-21, Klaipėda, 
tel. (8 46) 252 986, 8 657 77 922. Prašome 
susisiekti su darbus atliekančia įmone. 
216371
215284

Į V A I R Ū S
Buria Taro kortomis ir iš nuotraukos. 
Nusako ateitį, dabartį, praeitį. Tel. 8 607 
63 727.

K V I E Č I A  
M O K Y T I S
Kursai:  buhalteri jos,  fotografi jos, 
kompiuterių, raštvedybos, makiažo. www.
vev.lt, tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888.
213758

S I Ū LO  D A R B Ą
Baldų  įmonei reikalingi pakuotojas (-a)-
pagalbinis (-ė), privalumas: vairuotojo 
pažymėjimas. Stalius, turinčius mažai 
patirties apmokome. Tel. 8 699 55 928.
216323

Bendrovei reikalingos gamybos baro 
darbininkės (darbas pamainomis po 12 
val.), fasuotojos (darbas dienomis po 12 
val.). Tel. 8 620 40 547.
216180

eurocash1, UaB plečia savo veiklą ir darbui 
Klaipėdoje ieško apsaugos darbuotojų. 
Darbo pobūdis: fizinė objektų apsauga, 
pamaininis grafikas (darbas paromis). 
Siūlome: geras darbo sąlygas, draugišką 
kolektyvą, tobulėjimo galimybes, visas 
socialines garantijas. CV siųsti: vidman-
tas.norvaisas@eurocash1.lt, tel. 8 659 
88 763. 
216364

Nuolat dirbti Klaipėdoje reikalingas jau-
nas, kruopštus, atsakingas šaltkalvis-
remontininkas (pradžioje nedidelių variklių 
ardymas). atlyginimas pagal susitarimą ir 
sugebėjimus. Tel. 8 657 92 500.
213540

Padangų servisui reikalingas padangų 
montuotojas. Tel. 8 698 48 140. 
215869

Reikalingas plataus profilio statybininkas 
(darbas prie pamatų, mūro, stogų). Tel. 8 
679 22389.
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Statybos įmonė siūlo darbą statybos 
darbininkams. Tel. 8 659 83 888.
216250

UaB “Stella Nova“ siūlo darbą 
tarptautinių reisų vairuotojams 
dirbti su tentinėmis puspriekabėmis 
europoje, maršrutu: Belgija–
Prancūzija-Šveicarija-Belgija. Reika-
lavimai: darbo patirtis europoje. Tel. 
8 699 32 272.

216400

Valymo firmai reikalingos valytojos. 
Darbas Klaipėdos akropolyje. Tel. 8 652 
20 023.
215755

I E Š K O  D A R B O
ieškau papildomo finansininkės darbo. 
Turiu didelę patirtį šioje srityje. Turiu savo 
asmeninę buh. programą „Pragma“. Tel. 8 
686 39 550.
216229

Simpatiška 35 m. moteris ieško darbo 
(gali masažuoti). Siūlyti variantus. Tel. 8 
645 63 089.

M E D I C I N A
Gyd. a. Grigaliūnas. išblaivinimas, absti-
nencijos gydymas (0-24), medikamentinis 
alkoholizmo kodavimas. Tel. 8 699 34 700, 
www.arlaida.lt.
214386

Gydytojas ilja Seldinas, turintis 
30-ies metų patirties gydo stu-
buro, sąnarių ir galvos skausmus. 
Jeigu jums nepadeda fizioterapija 
ir vaistai, akupunktūra tikrai padės. 
Registracija: tel. 8 662 25 881, i-V: 
8.30 – 17.30, e-svetainėje: www.
seldinoakupunktura.lt

214513

JeiGU JUMS SKaUDa sąnarius, stuburą, 
sergate uždegimais, dermatitu, pros-
tatitu, naudokite sertifikuotus lazeri-
nius prietaisus LMP-010M, LMP-010 ir 
gydykitės patys namuose be skausmo ir 
vaistų. www.laz.lt, 8 615 36 522, Vilniaus 
Lazerinės technologijos centras.

LAISVALAIKIO GIDAS
daugiau 
renginių - ve.lt
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S I Ū LO  D A R B Ą
Reikalinga kepėja. Darbas nedidukėje 
kepyklėlėje, pilnu etatu, slankus darbo 
grafikas. Visa informacija tel. +370 
622 30 600. CV siųsti el. paštu: senojik-
epyklele@yahoo.com
216393

Reikalinga valytoja sporto klubo patal-
poms valyti. Darbas visu arba puse etato. 
Tel. 8 683 87 787.
216339

Reikalingas Ce kat. vairuotojas turintis 
95 kodą darbui kadencijomis po eU su 
tentinemis puspriekabėmis. Tel. 8 652 
98 035.
216069

Reikalingas Ce kategorijos vairuotojas, 
gera reputacija. Darbas: Lietuva - Voki-
etija - Lietuva, reisas - 2 savaitės arba 
Lietuva - Švedija - Lietuva. Tel. 8 640 
22 601.
216225

Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas 
(vilkikas šaldytuvas). Darbas Vakaruose 
kadencijomis. Tel. 8 698 25 401. 
216090

Reikalingi tolimųjų reisų Ce kategorijos 
vairuotojai darbui LT-RUS-LT. Tel. +370 
618 20 008.
216311

Reikalingi valytojai gamybinių įrengmų 
valymui. Darbas naktimis. Geras atlygini-
mas. Tel. 8 672 64 311.
216341

Skubiai reikalinga valytoja automobilių 
salonui. Kreiptis tel. (8 46) 310 310.
216060

Skubiai reikalingi darbuotojai gamybai. 
Darbas Klaipėdoje. Skambinti tel. 8 682 
81 162.
215823

Socialinė įmonė ieško darbuotojų 
Klaipėdoje, turinčių neįgalumą nuo 
50%, parduotuvių priežiūrai. atlyginimas 
atskaičius mokesčius nuo 380 eur. Tel. 8 
683 48 703, 8 600 16 887.
212731

Statybos įmonė ieško Liebherr krano ant 
vikšrinės važiuoklės operatoriaus. Darbas 
Klaipėdoje. Privalumas – geros anglų 
kalbos žinios bei patirtis dirbant panašiu 
mechanizmu. Gyvenimo aprašymą siųsti 
el. paštu info@borta.lt. Telefonas pa-
siteirauti: (8 46) 267 444. Darbo sąlygos 
ir užmokestis bus aptariami pokalbio 
metu.
215586
215529

Statybos įmonei reikalingi plataus pro-
filio statybos darbininkai (stogdengiai, 
fasado ir vidaus apdailos brigados). Tel. 
8 699 98 549. 
216104

Statybos įmonei reikalingi tinkuotojai. 
Mechanizuoto tinkavimo patirtis - pri-
valumas. Garantuojamas savalaikis at-
siskaitymas, visos socialinės garantijos.  
Tel. 8 686 26 541.
216289

UaB „Dezinfa“ užsiimanti kenkėjų 
kontrolės paslaugomis ieško KK techniko 
- dezinfektoriaus. Įmonė siūlo nuolatinį 
darbą, tobulėjimą, įmonės automobilį. 
Tel. 8 601 05 002. 
215905

UaB “ekskomisarų biuras” ieško greitojo 
reagavimo apsaugos darbuotojų Palan-
goje. Dėl detalesnės informacijos kreiptis 
tel. 8 686 45 972.

TEATRAI
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Teatro g. 2. Bilietai parduodami visose  
„Tiketa“ kasose. „Tiketa“ kasos Dramos teatre,  

tel. (8 46) 314453, II-V  10-19 val., VI 11-19 val.,  
VII 1 val. iki spektaklio.  

www.kldteatras.lt, www.tiketa.lt

29 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. enquisto 
„Lūšies valanda“.
10 01 d. 18.30 val. Mažojoje salėje M. Gavrano 
„Viskas apie vyrus“. 
10 08, 09 d. 12 val. Didžiojoje salėje - premjera K. 
Grahame „Vėjas gluosniuose“.

Teatro svečiai

10 01 d. 12 val. Kamerinėje salėje klounų teatro 
studijos „Dulidu“ spektaklis „Nojaus laivas“.
10 02 d. 18 val. Kamerinėje salėje koncertas „Jam 
ir Jai. 13,5 dainų apie meilę“. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397412, 
www.klaipedosmuzikinis.lt, „Tiketa“

10 01 d. 18.30 val. festivalis „Jūros mūzos“. R. Wa-
gnerio  simfoninės muzikos programa.
10 02 d. 12 val. premjera - muzikinis spektaklis 
vaikams „Pasaka be pavadinimo“. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

10 01 d. 12 val. „Labas, mažyli!“
10 02 d. 12 val. „Stebuklingas Pelenės laikas“. 

APEIRONO TEATRAS
Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12

29 d. 19 val. premjera - spektaklis „Nekrozė“.

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 

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

Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams,  
moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems.  
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

Festivalis „Permainų muzika“

30 d. 18.30 val. „apeigos orkestrui“. Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistas Mindaugas Bačkus (vio-
lončelė), dalyvauja Joris Sodeika (fortepijonas).
10 04 d. 18.30 val. „Minimalistiniai peizažai“. The 
Gothenburg Combo: David Hansson, Thomas Hansy 
(gitaros, Švedija).
10 06 d. 18.30 val. „Muzika nebyliajam filmui“. 
Klaipėdos kamerinis orkestras.
10 07 d. 18.30 val. „Keturi saksofonai ir orkes-
tras“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Saksofonų kvartetas „Signum“: Blaz Kemperle, erik 
Nestler, alan Luzar, Guerino Bellarosa (Vokietija).
Festivalio koncertų dienomis nuo 18 val. i a. fojė - 
„iš smėlio, vandens ir geležies“. Yiorgis Sakellariou 
(Graikija, Didž.  Britanija) garso instaliacija. 
Veikia Jolitos Linkevičiūtės ir Irminos Vinin-
gienės tapybos darbų parodos. 

Kiti renginiai

10 05 d. 18 val. komedija „Buvusių moterų reika-
lai“.

BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. 8 610 18413,  

bendruomene@zvejurumai.lt

30 d. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: 15 
val. Pagyvenusių žmonių asociacijos kolektyvų 
koncertas „Dainuojame džiaugsmą“. 17 val. šokių 
vakaras „Sušiauškim rudenio lapus“. Nemokamai.

„ŠVYTURIO“ ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT“

10 07-09 d. parodos „Grožis 2016“ ir „Stiliuz 
2016“.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. (8 46) 410565,  

info@zvejurumai.lt, www.zvejurumai.lt;  
bilietų kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val.  

ir 2 val. prieš visus renginius, tel. 300118 

29 d. 19 val. Gliukų teatro premjera - „Unduo Du-
buo“, rež. Benas Šarka. (Bilietai - „Tiketa“, Teatrai.
lt.)
10 01 d. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: 
16 val. i a. fojė Klaipėdos pagyvenusių žmonių 
asociacijos paroda „Mano skrybėlaitė rudeniu da-
binta“ (nemokamai). 17 val. aliuko evaldo ir se-
sutės Silvijos koncertas. Dalyvauja senjorų jūrinės 

dainos konkurso „Dainos ir jūros pašaukti“ laurea-
tai. (Bilietai 5 €, pateikus pensininko pažymėjimą 
2 €, „Tiketa“.)
10 02 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ pasaka 
visai šeimai V.  Kupšio „Girių karaliai“. 18 val. Balta-
rusijos valstybinis šokių ansamblis.
10 05 d. 19.30 val. „Los Vivancos“ (ispanija) tea-
tralizuotas šokių šou „aeternum“.

„KULTŪROS FABRIKAS“
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

30-10 01 d. kultūros ir verslo savaitgalis „Rudens 
maratonas“.
10 01 d. 11 val. „iKRa MaDa showroom“. 11 val. 
„Padi Dapi fish“ šokio spektaklis vaikams „apka-
binsiu tave“. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
premjera - monospektaklis „Kontrabosas“. 19 val. 
teatralizuotas koncertas „Graži ir ta kita“.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Nuo 29 d. ketvirtadieniais 19 val. tradicinių 
šokių klubo „Vožinis“.
Projekto „amatystė. Regioninio identiteto bruožai“ 
edukaciniai užsiėmimai „Molio monai“. Dviejų die-
nų trukmės užsiėmimai vyks šeštadieniais (10 15, 
11 05, 12 d.) 10 ir 12.30 val. Registracija, inf. tel. 
(8 46) 310022.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Nuo 10 10 d. pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
17.30-19.30 val. japonų kalbos ir kaligrafijos kur-
sai pradedantiesiems. Užsiėmimai mokami (1 mėn. 
- 60 €), dalyvių skaičius ribotas. Būtina registruotis 
el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506. 

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446

ekskursijos po Parodų rūmuose veikiančias parodas 
pavieniams lankytojams rengiamos 10 01 d. 12 
val.
Moksleivių ir studentų grupės laukiamos trečiadie-
nį - penktadienį joms patogiu metu. Į ekskursijas su 
gidu būtina užsiregistruoti iš anksto el. p. edukaci-
ja@kkkc.lt, tel. 8 602 21167. ekskursijų kaina įeina 
į parodos bilieto kainą: suaugusiems - 1,70 €; sen-
jorams, neįgaliesiems, studentams, moksleiviams, 
pateikusiems pažymėjimą, - 0,85 €.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

10 06 d. 12-19 val., 10 07 d. 10-19 val., 10 08 
d. 10-17 val. Klaipėdos knygų mugė.
Antradieniais (nuo spalio mėn.) 12-13 val. 
vokiškų leidinių bibliotekoje - prancūzų kalbos 
pamokos. Ves stažuotoja iš Prancūzijos Fleur Pires. 
Registruotis iš anksto el. p.  vokieciu@klavb.lt, fleur.
k888@gmail.com.
Galerijoje 13L veikia paroda „Lietuvos spaudos 
fotografija 2016“ (iki 11 07).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

30 d. 17 val. susitikimas su televizijos žurnaliste, 
laidų vedėja Palmira Galkontaite.

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

29 d. 17 val. susitikimas su Klaipėdos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos 
katedros doc. dr. Jūrate Lubiene. „apie grybų vardus 
ir grybavimo įdomybes“.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

ateities laboratorija 3D kviečia 14-25 m. jaunimą 
į nemokamus užsiėmimus: skraidyklių/dronų val-
dymas, galimybės ir praktinis pritaikymas (nuo 10 
01); papildytos realybės sprendimai nuo nulio iki 
aplikacijos kūrimo (nuo 10 17). Registruotis tel. (8 
46) 314728, jaunimas@biblioteka.lt.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Michaelsen centras, Kretingos g. 36

30 d. 15-19 val., 10 01 d. 10-19 val. paroda 
„Vestuvės ir šventės 2016“.

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

29 d. 17 val. muzikinis-literatūrinis vakaras „Mar-
gas pasaulis“. Nemokamai.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTRO PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446,  

III-VII 11-19 val.

Veikia Andrus Joonas (estija) kūrybos paroda 
„Proto banglentininkas, vol. 4“ („Mindsurfer, 
vol. 4“); Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato skulptoriaus Regimanto Mi-
dvikio (1947-2015) memorialinė paroda „3M“ 
(abi iki 10 09).
Fotografijos galerijoje veikia Roman Pyatkov-
ka (Ukraina) fotografijų paroda (iki 11 06).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

30 d. 11 val. projekto „Tarptautinė šiuolaikinio 
metalo meno laboratorija, konferencija, paroda 
„Mazgas-jūra“ Klaipėda 2016“ konferencija.
Veikia tarptautinė tapybos paroda „Procesas. 
Lėtai“. Lietuva, Latvija, estija (iki 10 20). 
Filialas PC „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia Algimanto Jusionio (1954-2003) tapy-
bos darbų paroda „Sugrįžimai“ (iki 10 14).

BAROTI GALERIJA
Didžioji vandens g. 2 / Aukštoji g. 1

Veikia Ievos Lygnugarytės tapybos ir grafikos 
paroda „Sintetinė kilmė: 8 metamorfozės“ 
(iki 10 05).

RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

30 d. 17.30 val. atidaroma Vytauto Poškos 
personalinė tapybos darbų paroda „Nutapyta 
svajonė“ (veiks iki 10 26).

M ART GALERIJA
Turgaus g. 9

Veikia tapytojo Algirdo Taurinsko personalinė 
paroda „Mano gamta“ (iki 10 06).

GALERIJA „SI:SAID“
Daržų g. 18, III-V 14-18 val.

Veikia parodos: Nerijaus Ermino „Aš būsiu pa-
sirengęs, kai tu ateisi“ (iki 10 04); „Susisie-
kiantys indai“ (Rytas Jurgelis, Petras Saulėnas, 
Ričardas Šileika, Vilma Samulionytė, iki 10 07).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-17 val.

Kviečia senjorus į kūrybinius tapybos ant šilko, 
keramikos, tapybos, dekupažo užsiėmimus ke-
tvirtadieniais 17-19 val. Būtina registruotis 
tel. 8 676 71329.

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Gandrų siuntų tarnyba“ (dubl. liet., V) - 
10.20, 11.15, 13.30, 15.45, 18 val.; 3D: 12.30, 
14.45, 20.15 val.
„Šaunioji septyniukė“ (vesternas, N-16) - 11, 
13.45, 18.30, 21.20 val.
„Snowdenas“ (biografinis trileris, N-13) - 
17.30, 20.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių, N-7) - 29 d. 18.50 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., 
V) - 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Pito drakonas“ (animac. nuotykių, N-7) - 
11.30, 13.50, 16.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (dubl. liet., V) - 12.45, 15.10 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (romantinė kome-
dija, N-13) - 16.40, 19.10, 21.50 val.
„Dešrelių balius“ (animacinė komedija, N-16) 
- 17, 19.20 (nevyks 29 d.), 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, N-13) - 18.50 (nevyks 29 
d.), 19.20 (vyks 29 d.), 21 (nevyks 29 d.), 21.40 
(vyks 29 d.) val.

„KULTŪROS FABRIKO“ KINO SALĖ

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

29 d. 19 val. Kino naujiena: „Florence“ (Pran-
cūzija, Jungtinė Karalystė, biografinė komedija, 
drama, 2016 m., N-13).
30 d. 20 val. Gurmano pasirinkimas: „Natū-
ralus pasipriešinimas“ (Prancūzija, italija, 
dokumentika, 2014 m., N-13) + lietuviško vyno 
degustacija.
10 01 d. 12 val. Šeimos ekranai: „Panelės Pere-
grinės ypatingų vaikų namai“ (JaV, nuotykių, 
2016 m.). 20 val. Lietuviška premjera - „Sene-
kos diena“ (Lietuva, Latvija, estija, drama, 2016 
m.).
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LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 TV serialas „Komisaras 
Reksas“ (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės die-
nos“ (N-7).
10.50 istorijos detektyvai.
11.45 Paklauskim Lietuvos.
12.40 Kas ir kodėl?
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės die-
nos“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų k.). Sportas. Orai.
19.20 LR Seimo rinkimų deba-
tai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. Dėmesio cen-
tre. Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Dokumentinis f. „Mariu-
polis“ (N-14).
23.05 Trumposios žinios.
23.10 Kriminalinis trileris „ame-
rikos gangsteris“ (N-14).
1.45 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 TV serialas „Komisaras 
Reksas“ (N-7).
2.55 LR Seimo rinkimų deba-
tai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Tikri vyrai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Popietė su algimantu 
Čekuoliu (subtitruota).
5.30 Mūsų gyvūnai.

TV3
6.10 Teleparduotuvė.
6.25 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“ (N-7).
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 TV serialas „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7).
8.25 TV serialas „Moterys me-
luoja geriau“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės sūku-
ryje“ (N-7).
10.00 TV Pagalba (N-7).
12.00 TV serialas „Paskutinis iš 
Magikianų“ (N-7).
13.00 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuo-
taka“ (N-7).
15.30 TV serialas „itališka mei-
lė“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. 
TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys me-
luoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.
22.30 Trileris „Šalutinis efektas“ 
(N-14).
0.35 TV serialas „elementaru“ 
(N-7).
1.35 TV serialas „agentūra 
S.K.Y.D.a.S.“ (N-7).

LNK
6.25 Dienos programa.
6.30 „Didysis žvejys 2“.
7.00 „Ponas Bynas“.
7.25 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (N-7).
9.40 24 valandos (N-7).
10.30 Yra, kaip yra (N-7).
12.35 TV serialas „auklė“.
13.05 TV serialas „Svajonių 
princas“.
14.05 TV serialas „Turtuolė varg-
šė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Tikras tei-
singumas 2. Kruvini pinigai“ 
(N-14).
0.05 TV serialas „Judantis 
objektas“ (N-7).
1.00 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).
1.50 Sveikatos aBC televitri-
na.

Baltijos  TV
6.35 TV serialas „Muchtaro 

9.35 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).
10.35 „anjezė, elizos dukra“ 
(N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ 
(N-7).
13.30 „Būrėja“.
14.00 „Tėvas Motiejus“ (N-7).
15.05 „Denis Vaiduokliukas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Kaukė“.
16.30 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
17.50 „Širdele mano“ (N-7).
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“.
20.05 „CSi. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Nebylus l iudijimas. 
Problemos sprendimas“ (N-7).
23.15 „Bėgantis laikas“ (N-7).
1.20 „Vedęs ir turi vaikų“ 
(N-7).
2.10 „Mentalistas“ (N-7).
2.55 „CSi. Niujorkas“ (N-7).
3.40 „Midsomerio žmog-
žudystės XiV. Praeities mirčių 
aidas“ (N-14).
5.05 „Tėvas Motiejus“ (N-7).

Info  TV
6.30 infodiena.
10.30 KK2 (N-7).
11.15 Pagalbos skambutis 
(N-7).
12.10 Dviračio šou.
12.40 autopilotas.
13.10 24 valandos (N-7).
13.50 „Gyvenimas prieblando-
je. Palydovės“ (N-7).
14.50 Dviračio šou.
15.20 KK2 (N-7).
16.05 Yra, kaip yra (N-7).
17.00 infodiena.
21.00 infodiena. Dienos ko-
mentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k.
22.30, 2.30 infodiena.

TV8
6.55 TV Pagalba (N-7).
8.35 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla.
9.35 „Šunyčiai patruliai“.
10.05 Senoji animacija.
11.05 „Dingę laiškai“ (N-7).
13.00 „ a p k a b i n k  m a n e “ 
(N-7).
14.00 Pavojingi aukštakulniai 
(N-7).
15.00 Langai (N-7).
16.00 Martos Stiuart kulinarijos 
mokykla.
17.00 „ a p k a b i n k  m a n e “ 
(N-7).
18.00 „Gy venimo bangos“ 
(N-7).
20.00 Ką pasakė Kakė Makė?
20.15 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija.
21.00 Biografinė drama „Maiš-
tingoji Džeinė“ (N-7).
23.20 „Gy venimo bangos“ 
(N-7).
1.10 Langai (N-7).

Lietuvos ryto  TV
6.05 Programa.
6.09 TV parduotuvė.
6.25 „Jaunikliai“.
7.10 Patriotai (N-7).
8.10 „Sparnuočių gyvenimas. 
Žūklautojai“.
9.10 „Miškinis“ (N-7).
10.15 „Paskutinis skambutis“ 
(N-7).
11.15 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).
12.25 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).
13.30 „ S l a p t i e j i  a g e n t a i “ 
(N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
17.00 Seimo rinkimai 2016. 
Šeškinės apygarda.
18.55 „Tyrėjas Saveljevas“ 
(N-7).
20.30 „atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data“ (N-7).
21.30 Kartų kovos.
22.30 Reporteris. Orai.
23.30 Nuoga tiesa (N-7).
1.35 Reporteris.
2.35 „ S l a p t i e j i  a g e n t a i “ 
(N-7).
3.25, 5.15 „Miestelio patruliai“ 
(N-7).
4.10 „Delta“ (N-7).
4.55 „Laukinis pasaulis“.
6.00 „Miestai ir žmonės“.

LRT kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

„Pano labirintas“.
15.00 Romantinė komedija 
„Šimto žingsnių kelionė“.
17.00 Veiksmo trileris „Non – 
stop“.
19.00 Kriminalinis trileris „Už-
daras ratas“.
21.00 Kriminalinė drama „Krau-
jo ryšiai“.
23.05 Siaubo trileris „Džesabelė: 
dvasios prakeiksmas“.
1.00 Kriminalinis trileris „Vai-
kis“.

Pirmasis Baltijos kanalas
6.00 informacinė žinių laida 
“eURONeWS”.
6.30 Naujienos.
6.35 Vaikų klubas. animacija.
7.00 Labas rytas.
9.00 Naujienos.
9.:20 „Gyvenk sveikai!”
10.50 Daugiaserijinis filmas 
„Tyrimo paslaptys-14”.
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.25 „Kartu su visais”.
13.30 Mados nuosprendis.
14.45 Vyriška/Moteriška.
15.40 Premjera! “apie meilę”.
16.55 Vakaro naujienos (su 
subtitrais).
17.50 Susituokime.
18.55 „Tegul kalba”.
20.00 Laikas.
20.45 Lietuvos laikas. Orų pro-
gnozė (rusų kalba).
21.10 Premjera! Daugiaserijinis 
filmas „Plonas ledas”.
23.35 “apie meilę”.
0.35 „Vakaras su Urgantu”.
1.05 Vakaro naujienos.
1.20 informacinė žinių laida 
“eURONeWS”.
1.50 Vaidybinis filmas „Kili-
mas”.
4.00 Komedija „išėjo degtukų”.
5.35 Juokingi vaizdeliai.

RTR Planeta
4.05 Tiesioginis eteris.
5.00 Rusijos rytas.
9.55 apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Žinios. Maskva.
12.00 20 metų be meilės.
14.00 Naujienos.
14.35 Gyvenimo taisyklės.
15.05 Kamenskaja.
17.00 Naujienos.
17.25 Žinios. Maskva.
17.45 Tiesioginis eteris.
18.50 60 minučių.
20.00 Naujienos.
20.45 Žinios. Maskva.
21.00 Mylėti negalima neap-
kęsti.
23.00 Dvikova.
1.00 Rudens detektyvas.
2.35 Gyvenimo taisyklės.
3.10 apie tai, kas svarbiausia.

REN TV
6.40 „Fiksikai“.
6.45 „Tolimi giminaičiai“.
7.40 Kviestinė vakarienė.
8.40 „Šeimos dramos“.
9.40 Pati naudingiausia pro-
grama.
10.50 „atspindžiai“.
11.50 Slaptosios teritorijos.
12.55 Fantastika su grifu „Slap-
tai“.
14.00, 1.15 Gyva tema.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 „Šeimos dramos“.
17.05 Labiausiai šokiruojančios 
hipotezės.
18.10 Keista byla.
19.20 Pasaulio paslaptys su 
a.Čapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 a.Čapman paslaptys.
22.35 „Kosminių istorijų die-
na“.
23.40 „V ir M“.
0.25 „Kareiviai“.

NTV ÍÀØÅ ÊÈÍÎ 
5.00 Didžiausias troškimas.
6.30 Vaska.
8.00 Daurija.
10.00 atsarginis aerodromas.
12.00 Sielvartinga nejautra.
14.00 Žmogus su šautuvu.
15.30 Dopingas angelams.
17.00 Laimės valanda.
18.30 Vaska.
20.00 Raktas be teisės per-
duoti.
22.00 Sirano de Beržerakas.
0.00 Tuščias reisas.
2.00 Žmogus su šautuvu.
3.30 Dopingas angelams.

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako

sugrįžimas“ (N-7).
7.30 TV serialas „Tokia tarny-
ba“ (N-7).
8.25 TV serialas „44-as sky-
rius“ (N-7).
9.25 Mistinės istorijos (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
11.35 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).
12.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).
13.50 TV serialas „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia tarny-
ba“ (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).
18.00 infodiena.
18.30 TV serialas „Sudužusių 
žibintų gatvės“.
19.30 TV serialas „Vladimiras 
Vysockis. „ačiū, kad gyvas“.
20.30 Pričiupom! (N-7).
21.00 S avaitės  kr iminala i 
(N-7).
21.30 Veiksmo f. „Taikdarys“ 
(N-14).
23.40 Drama „Gyvenimo vin-
giai“ (N-7).
1.45 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).
2.35 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).
3.15 TV serialas „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).
4.45 TV serialas „Vladimiras 
Vysockis. „ačiū, kad gyvas“.
5.40 Farai (N-14).

TV6
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
8.00 „elementaru“ (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Skorpionas“ (N-7).
10.30 „ C S i  k r i m i n a l i s t a i “ 
(N-7).
11.30 „Fizrukas“ (N-7).
12.00 „6 kadrai“ (N-7).
12.30 „Moderni šeima“ (N-7).
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „112. ekstremali pagal-
ba“ (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (N-7).
17.00 „Skorpionas“ (N-7).
18.00 „elementaru“ (N-7).
19.00 „ C S i  k r i m i n a l i s t a i “ 
(N-7).
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“ (N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 Premjera! Komiška dra-
ma „Batsiuvys“ (N-7).
24.00 „Moderni šeima“ (N-7).
0.55 „112. ekstremali pagal-
ba“ (N-7).
1.55 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai (N-7).

Sport 1
6.00 M-1 iššūkis. Kovinis spor-
tas.
7.00, 17.20 ispanijos supertau-
rė. Finalas ir tritaškių konkursas. 
2016-09-24.
10.00 Rusijos „Premier“ lyga. 
CSKa - „Krasnodar“. 2016-09-
24.
12.00, 20.00 „KOK World Se-
ries”. Bušido kovos. Moldova 
2015. 2 d.
13.45 Pasaulio ralio kroso čem-
pionatas. ispanijos etapas.
15.30 ispanijos „endesa“ krep-
šinio lyga. Finalas. „Barcelona“ - 
„Real“. Ketvirtosios rungtynės.
21.00 Olandijos „eredivisie“ 
futbolo lygos apžvalga. Prem-
jera.
21.30 Olandijos „eredivisie“ 
futbolo lyga. Roterdamo „Fe-
yenoord“ - Kerkradės „Roda. 
2016-09-25.
23.30 „D r i f t  Masters  GP ”. 
Gdansko etapas. Pirmoji diena.
2.30 „Road to Glory”. Kovinio 
sporto žurnalas.
3.00 „aTP 250. Winston-Sa-
lem 2016”. Pusfinalis. Pirmasis 
mačas.
4.00 „aTP 250. Winston-Sa-
lem 2016”. Pusfinalis. antrasis 
mačas.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (N-7).
7.45 „Kas namie šeiminin-
kas?“
8.15 „Šeštasis pojūtis“ (N-7).
8.45 „Denis Vaiduokliukas“.
9.10 „Kaukė“.

6.05 Kasdienybės aitvarai.
6.50 Duokim garo!
8.20 „Šokių akademija“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.10 Mūsų miesteliai. Virbalis.  
3 d.
13.00 Teatras.
13.45 ...formatas. Poetas Gytis 
Norvilas.
14.00 „Nuo gamyklos konveje-
rio 2“.
14.30 „Rojus Lietuvoj“.
15.25 Naktinis ekspresas.
16.00 Dabar pasaulyje (rusų k. 
iš Prahos).
16.30 „Likimo valsas“.
17.20 Posūkiai su Viktoru Geru-
laičiu.
18.05 „Valdžios tvirtovė“.
19.05 Legendos.
19.45 Bėdų turgus (subtitruo-
ta).
20.30 „Šokių akademija“.
21.20 iQ presingas.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 D a b a r  p a s a u l y j e  
(rusų k. iš Prahos).
22.30 Drama „idealus miestas“ 
(N-14).
0.15 Naktinis ekspresas.
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Rudens intermeco.
1.15 Laba diena, Lietuva.
3.15 Legendos.
4.00 Dokumentinis f. „Na-
poleonas Kitkauskas. Kertiniai 
akmenys“.
5.00 Panorama. Dėmesio cen-
tre. Sportas. Orai.

Balticum TV
9.00, 20.00, 22.00 „Balticum” 
TV žinios.
9.30 Įspūdingiausių interjerų 
dešimtukas.
10.00, 0.30  „Beorė erdvė“ 
(N-7).
11.00 „Marko miuziklas“.
12.30. 22.30 „Didžiausi pasau-
lio uostamiesčiai“.
13.30 „aukščiausios klasės 
automobiliai“.
14.30 „ieškotojas“ (1) (N-7).
15.30 Kas paleido šunis?
16.00 „automobiliai - meno 
šedevrai“.
16.30 „aguonų laukas“ (N-7).
17.45 „Už išlikimo ribų“ (N-7).
18.45 „Tikroji padėtis“ (N-7).
20.30 „Virtuvės karaliai“.
21.00 „Kai šaukia širdis“.
23.30 „Šimtas pasaulio stebu-
klų“.

Balticum Platinum
7.00 Romantinis serialas „Pasi-
dalink savo laime“ (4).
8.15 Muzikinė romantinė drama 
„Knygų vagys“.
10.00 Romantinis humoro seri-
alas „Mokytojai“ (4).
11.05 Nuotykių komedija „atos-
togos griežtu režimu“.
13.15 Draminis serialas „Sviri-
dovai“ (4).
14.20 Komedija „Viržių kva-
pas“.
16.10 Komedija „Virtuvė Par-
yžiuje“.
18.10 Romantinis serialas „Pa-
sidalink savo laime“ (4).
19.20 Komedija „Viskas gar-
bingai“.
21.15 Drama „Vyresnioji žmo-
na“.
23.00 Romantinis serialas „Pa-
sidalink savo laime“ (4).
0.10 Nuotykių komedija „Pa-
siuntinys iš „Rojaus“.

Balticum Auksinis
7.00 animacinis nuotykių filmas 
„Tarzanas“.
9.00 Romantinė fantastinė dra-
ma „išgyvena tik mylintys“.
11.00 Kriminalinis trileris „Be-
laisvė“.
13.00 Fantastinė karo drama 

NTV Mir Lietuva
6.00 Šiandien.
6.10 “Naujas rytas”.
8.30 “Julijos Vysockos studija” .
9.00 Serialas. “Muchtaro sugrį-
žimas-2”.
10.00 Šiandien.
10.20 aštraus siužeto serialas 
“eigulys”.
12.00 “Prisiekusiųjų teismas”.
13.00 Šiandien.
13.20 “apžvalga. Ypatingas 
įvykis”.
13.50 Premjera. “Slaptų kamerų 
agentūra” .
14.30 “Susitikimo vieta”.
16.00 Šiandien.
16.20 Detektyvinis serialas “Lau-
kinis-4”.
18.00 “Kalbame ir rodome”.
19.00 Šiandien.
19.45 Premjera. Detektyvinis 
serialas “Žaidimas. Revanšas”.
21.35 Premjera. aštraus siužeto 
serialas “Brolija-3”.
23.30 “Dienos apžvalga”.
0.00 Detektyvinis serialas “Ša-
manas-2”.
1.55 “Susitikimo vieta”.
3.25 aštraus siužeto serialas 
“Švyturio šviesa ir šešėlis”.
5.20 “Pagrindinis kelias”.
Eurosport
7.30 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
8.30 Dviračių sportas. Milanas-
Turinas.
9.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Prancūzija.
11.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
12.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Vasaros didysis prizas. 
Lenkija.
13.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Vokietija.
14.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Šveicarija.
15.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
16.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
17.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Šveicarija.
18.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Japonijos turas.
19.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Japonijos turas.
19.55 Sporto naujienos.
20.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
21.00 Dviračių sportas. Milanas-
Turinas.
22.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Japonijos turas.
23.00 Salės futbolas. Pasaulio 
čempionatas. Kolumbija.
0.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Rusija.
0.55 Sporto naujienos.
1.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Rusija.
2.00 Motosportas. Pasaulio 
čempionatas.
2.30 Kovinis sportas. Didžiojo 
prizo serija.
4.00 Dviračių sportas. Milanas-
Turinas.
5.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Rusija.
Viasat Sport Baltic
7.00 Futbolas. UeFa Čempionų 
lyga. “Borussia” - “Barcelona”.
8.50 Futbolas. UeFa Čempionų 
lyga. “atletico” - “Bayern”.
10.40 “Trans World Sport” žur-
nalas.
11.40 Futbolas. anglijos “Pre-
mier” lygos žurnalas.
12.10 Golfas. europos turo savai-
tės apžvalga.
12.40 Ledo ritulys. KHL. “Neftek-
himik” - Rygos “Dinamo”.
14.40 Motosportas. aragono 
MotoGP lenktynės.
15.55 Ledo ritulys. KHL. “avan-
gard” - “Salavat Yulaev”. Tiesio-
ginė transliacija.
18.30 Boksas. Floydas Mayweat-
heris - Manny Pacquiao.
19.55 Futbolas. UeFa europos 
lyga. “Zurich” - “Osmanlispor”. 
Tiesioginė transliacija.
22.00 Formulė 1. Singapūro GP 
lenktynių apžvalga.
23.00 Ledo ritulys. KHL. “avan-
gard” - “Salavat Yulaev”.
1.00 Futbolas. UeFa europos 
lyga. “Zurich” - “Osmanlispor”.
2.50 Motosportas. Nascar 300 
mylių lenktynių apžvalga.
4.55 Formulė 1. Malaizijos GP 
treniruotė 1. Tiesioginė trans-
liacija.
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Juokas pro ašaras
Moteriškos draugystės nėra. Tai - mi-

tas. Draugystės tarp vyro ir moters irgi 
nebūna... Išvada: moteriškės - nedraugiš-
ki padarai.

Klausimėlis
- Kas tai yra sveikata?
- Kai kiekvieną dieną skauda vis kito-

je vietoje...

Anekdotai
- Kodėl tavo sesuo nutarė tapti odon-

tologe?

PASKUTINIS  PUSLAPIS"Vakarų ekspresas" 2016 m.  rugsėjo 29 d., ketvirtadienis16

darbo krūvį, vykti į užsienį ir pan. Susitikite su reikalingu 
žmogumi, aptarkite savo perspektyvas.

OŽIARAGIS. Šiandien nestokosite optimizmo, 
net jei teks laikyti sunkų egzaminą, ruošti publi-

kaciją ar rengti pristatymą. Jausite didesnį aplinkinių 
susidomėjimą jūsų asmeniu. Galbūt jums pavyks kaž-
kaip įprasminti savo ilgalaikes pastangas.

VANDENIS. Nors ir netrūks aplinkinių dėmesio 
bei palankumo, jus kamuos įvairūs įtarimai ir 

abejonės. Verčiau venkite lengvabūdiškų avantiūrų. Jos 
gali įnešti į jūsų gyvenimą daug sumaišties.

ŽUVYS. Galite pasielgti kažkaip neadekvačiai 
kritinėje situacijoje. Jeigu ant ko nors pykstate, 

nesusikalbate, pasitelkite toleranciją ir prisiminkite, kaip 
viskas trapu bei laikina. Leiskite kitiems būti tokiems, 
kokie yra.

DVYNIAI. Ši diena palanki pokalbiams su arti-
mais žmonėmis bei protiniam darbui namuose. 

Apžvelkite praėjusius įvykius, viską įvertinkite. Nors 
emocijos liesis laisvai, racionalus protas joms bus gera 
atsvara.

VĖŽYS. Šiandien galite nemažai nuveikti ko-
mercijos, tarpininkavimo, žiniasklaidos, įvairių 

susitarimų srityse. Nepraleiskite progos pabendrauti 
su žmonėmis, kurie gali jums duoti vertingų pata-
rimų.

LIŪTAS. Galite tikėtis žinios ar pokalbio, susijusio 
su nekilnojamuoju turtu, tiekimu. Regis, teks 

aiškintis dėl kažkokio pirkinio, rinkliavos, kreditavimo 
sąlygų. Galbūt nusipirksite ar internetu parsisiųsite 
reikalingą knygą.

MERGELĖ. Dvasinė jūsų būsena bus nestabili, kintanti. 

Nepatartina niekur skubėti, rizikuoti, persidirbti. 
Labai lengvai galima susikompromituoti, ypač 

pernelyg apsvaigus nuo alkoholio. Galbūt jus sujaudins 
paskalos.

SVARSTYKLĖS. Bus beveik neįmanoma dėl rimtų 
dalykų susikalbėti konkrečia, dalykine kalba, tad 

šiandien geriausia būtų atsisakyti bet kokių debatų ir 
neskubant apmąstyti planus. Galbūt nekaip jausitės dėl 
sveikatos sutrikimo.

SKORPIONAS. Šiandien būsite jautrūs, emoci-
onalūs, nerimausite dėl kitų žmonių reakcijos į 

jūsų pasiūlymus ar sudaromus laikinus keblumus. Tačiau 
draugai, o ypač draugės, atitrauks jus nuo blogų minčių 
bei rūpesčių, suteiks malonių emocijų.

ŠAULYS. Gali būti, kad šiandien reikės apsi-
spręsti, ar priimti siūlomas pareigas, papildomą 

AVINAS. Netikėtai gali užgriūti neplanuoti darbai 
arba pasireikš sveikatos problema. Pasistenkite, 

kad šios dienos dienotvarkė būtų kuklesnė. Galbūt 
sulauksite svečių - giminaičių ar draugų - arba patys 
kažką aplankysite.

JAUTIS. Jums neblogai seksis ugdyti, lavinti 
jaunąją kartą, naudingais užsiėmimais sudominti 

vaikus, organizuoti jiems renginius, viktorinas, varžybas. 
Galbūt šmaikščiai flirtuosite su patinkančiu asmeniu 
arba skubėsite į pasimatymą.

09 23 - 10 22  
Zodiako ženklas Svarstyklės

ASTROLOGIJA

„Bulvaro“ redakcinė kolegija su įsižeidusiais nediskutuoja ir alaus negeria

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai
konkurSaS

„Bulvaras” tęsia kon-
kursą „Vakarų Lietuvos au-
tomobilių statymo ypatu-
mai”. Jis vyks tol, kol bus 
norinčių viešumu kovoti su 
automobilių statymo „geni-
jais”. Kas mėnesį apdova-
nosime komisijos geriausia 
pripažintos nuotraukos au-
torių. Norintieji dalyvauti 
konkurse nuotraukas gali 
įkelti interneto svetainės 
www.ve.lt skiltyje „Kon-
kursai” arba siųsti el. paštu 
bulvaras@ve.lt, taip pat tai 

- Jai patinka, kai vyrai žiūri išsižioję ir 
išvertę akis!

  

Jauna moteris ateina pas akių gydyto-
ją. Jis ją nuodugniai ištiria ir klausia:

- Nuo kada žvairuojate?
- Nuo tada, kai mano dvynukai pradėjo 

bėgioti.

Bulvaroskopas
Aš ne iš tų, kurie kelia savo vertę įžei-

dinėdami ir žemindami kitus. Kur tu ten 
su jumis, tokiais debilais, savo vertę pa-
kelsi?

kaS  dedaSi  paSaulyje

Šiandien 
gimtadienį švenčia 
Antanas Navickas. 

Sveikina  
ROTARY klubo  

“Klaipėda” broliai.

Sveikinimus siųskite  
el. paštu  

gimtadienis@ve.lt   
Mokami nestandartiniai  

sveikinimai  
bet kuria proga  

priimami dienraščio   
Klientų aptarnavimo  

skyriuje M. Mažvydo al. 3.  
Informacija  

tel. (8 46) 411 314.

SVeikinimai

Linkime neblėstančio optimizmo, 
auksinės sveikatos ir pačių 

nuostabiausių gyvenimo akimirkų. 

ŠIANDIEN   s
gimtadienį švenčia  
Inga Ruginienė 

ŠIANDIEN   s
gimtadienį švenčia  
Tadas Petravičius 

ŠIANDIEN   s
45 metų jubiliejų 
švenčia Inga Leonova 

ŠIANDIEN   s
gimtadienį švenčia  
Laima Matonienė 

Gyvenime išvenk blogų dalykų, 
o pirmaisiais metais mokykloje linkiu sėkmės, 

naujų įspūdžių, troškimo pažinti, 
geriausių pažymių! 

S.Jokužio leidyklos-spaustuvės kolektyvas 
gimtadienio proga 

nuoširdžiai sveikina kolegę ir 
linki jai visko, kas paprasta, 

bet gražu - laimės ir pilnatvės jausmo, 
didelių svajonių ir jų išsipildymo, 

skanaus torto ir geros kompanijos. 
Su gimtadieniu!

Šiandien gimtadienį švenčia
 Liudas Jonavičius.

Sveikina močiutė Albina

Šiandien 40 metų jubiliejų švenčia
 Jurgita Jančauskienė. 

Sveikina šeima

Šiandien gimtadienį švenčia kolegė 
Lidija Morozova.

Išradingas būdas  
didinti pėsčiųjų saugumą

Vyresnysis „Bulvaro“ brolis, draugas ir globėjas „Vakarų ekspresas“ jau ne kartą rašė 
apie eismo saugumo specialistų desantą iš Vilniaus, kuris, išsilaipinęs Klaipėdos gatvėse, 
sudarė visą sąrašą mūsų miesto perėjų, būtinų, jų nuomone, naikinti arba patobulinti taip, 
kad jos atitiktų naujus saugumo standartus. O štai projektuotojai ir rangovai, rekonstravę 
Minijos gatvės ir Baltijos prospekto sankryžą, atrodo, nusprendė iš anksto užbėgti pana-
šiems atvejams už akių ir patys „patobulino“ perėją taip, kad pėstiesiems nekiltų nė 
menkiausias noras eiti per gatvę net ir ten, kur tokius veiksmus reguliuoja šviesoforas. 
Pažiūrėkite nuotrauką - perėja yra, ir šviesoforas yra, o ėjimą žmogui užtveria atitvarai. 
Ne vienas kruizinio laivo turistas, atpėdinęs iš Centrinio Klaipėdos terminalo, jau krapš-
tė galvą - o kaip atsidurti kitoje Minijos gatvės pusėje? Ir tik akylesni praeiviai pastebė-
jo, kad atitvarai vis dėlto nekliudo eiti per gatvę - jie, pasirodo, yra įrengti iš abiejų sau-
gumo salelės pusių, tačiau tarp jų vis dėlto paliktas tarpelis sustoti ir palaukti kito švie-
soforo signalo. Štai tokia pėsčiųjų sveikatai ir gyvybei saugi optinė apgaulė...

NIEkO NAUJO.  s BMW ant šaligatvio. Taikos pr. 55, 
rugsėjo 21 d., 8.20 val. Nuotraukos autorius - Tomas.

galima padaryti tradiciniu paštu, adresu „Bulvarui”, „Vakarų ekspreso” redakcija, M. 
Mažvydo al. 3, LT-92131 Klaipėda. Norintieji, kad į jų nuotraukas atitinkamai surea-
guotų policijos pareigūnai, laiške turi nurodyti ir tikslų pažeidimo laiką.

Atsibodo vyrų globa
Daugiau nei 14 tūkst. Saudo 

Arabijos moterų pasirašė peti-
ciją, kuria raginama nutraukti 
šalyje vyraujančią vyriškosios 
globos sistemą. Pavyzdžiui, mo-
terys turi gauti vyro sutikimą, 
kad galėtų keliauti į užsienį, ir 
dažnai reikia gauti leidimą dirb-
ti ar studijuoti. Peticija įteikta 
šalies vyriausybei.

Labai konservatyvioje Sau-
do Arabijos Karalystėje moteris 
privalo gauti tėvo, vyro, brolio 
ar kito vyro giminaičio leidimą, 
o esant našlei - sūnaus, kad ga-

lėtų susituokti, išvykti iš šalies ar pasidaryti pasą. Daugelis darbo vietų ir universitetų 
taip pat iš moterų darbuotojų ir studenčių reikalauja globėjo leidimo, nors tai ir nėra 
teisiškai privaloma. Norint išsinuomoti butą, gauti gydymą ligoninėje ar pateikiant tei-
sinį ieškinį, taip pat reikia globėjo vyro leidimo.

cmyk


