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Ilgieji savaitgaliai – 
lyg stichinė nelaimė
Arūnas Ivaškevičius,
Aistė Pileckytė

Labai prašome duoti kraujo, 
nes jo prireiks, nesėskite girti 
prie vairo, saugokite savo tur-
tą – tokiais įspėjimais į ilgiau-
sio savaitgalio siautulį lyg į karą 
išlydėta poilsiautojų armija.

Medikai vyko pas donorus
Muštynėms, avarijoms ir kitoms 
nelaimėms ruošiasi policija, me-
dikai. Ankstesnė patirtis patvirti-
na, kad ilgieji savaitgaliai daug kam 
tampa besaikių puotų metu, po ku-
rių prasideda tikras košmaras.

Medikai šiam savait-
galiui ruošėsi dvi savaites. 

Pamišėlis 
sėjo mirtį 
ir baimę

Ketvirtadienis:   vakar Vilnius buvo tuščias – dauguma miestiečių išvyko pailsėti.  Roko Medonio nuotr.

„Rygos“ pamokos Vilniui
Dovilė Jablonskaitė

Laivas „Ryga“ vėl išplaukė 
į Neries vandenis. Nelauk-
damas, kol valdžia imsis 
tvarkyti upę ir pavers ją tu-
ristiniu maršrutu, laivo sa-
vininkas ruošiasi pats reng-
ti Nerį saugančias akcijas.

Pradeda vasaros sezoną
Šį savaitgalį laivo „Ryga“ įgula ke-
tina plukdyti visus norinčius pasi-
grožėti Neries pakrantėmis. „Tu-
ristų lauksime prie Karaliaus Min-
daugo tilto“, – šypsojosi laivo sa-
vininkas, bendrovės „Barta“ va-
dovas Levas Benetis. Nuo čia lai-
vas plauks iki Valakampių.  

Prieš tai šeimininkai atliko ban-
domąjį plaukimą: patikrinta, kaip 
veikia laivo įrenginiai, ypatingas 
dėmesys skirtas saugumui ir eko-
logiškumui. „Svarbiausia, kad sis-
tema veiktų be trikdžių 
ir neterštų gamtos“, – 

Nepaisant Vakarų protestų, Rusija 
stiprina pajėgas nuo Gruzijos 

atskilusiuose 
regionuose. 

Pasaulis 23p.

Fotostudija 
primena teatrą

Miestas                  5p.  

Į kelionę – su 
ypatinga palyda

Menas                 15p.  

Žiūrovai, besigėrintys meno kū-
riniais, retai susimąsto, kokį kelią 
jie įveikia iki ekspozicijos. Į už-
sienio keliones muziejinius eks-
ponatus palydintys specialistai 
galėtų be paliovos pasakoti apie 
nacionalinius meno vertybių ga-
benimo ypatumus. Dėl vertin-
go, bet didelių gabaritų paveikslo 
kartais tenka net per siauras du-
ris praplatinti, o vėliau iš naujo 
užmūryti. 

Arūnas Ivaškevičius

Ar galima buvo išvengti tra-
gedijos? Ar žudikas nesugrįš? 
Tokie klausimai dabar kanki-
na Zujūnus, išgyvenusius pro-
tu nesuvokiamą tragediją.

Agresijos niekas nesitikėjo
Pamišėlis Zujūnų centre surengė 
mirtimis pasibaigusią dviejų nie-
kuo dėtų vyriškių egzekuciją. Už-
puolikas dvidešimt minučių krau-
piai žalojo aukas, tačiau to neišdrį-
so nutraukti nė vienas iš kelių de-
šimčių tragedijos žiūrovų.

Peiliu ginkluotas 49 metų vietos 
gyventojas stotelėje autobuso lau-
kiančius žmones užpuolė antradie-
nio pavakare.

Nestabilios psichikos žudikas 
taip staigiai ir netikėtai ėmė švais-
tytis peiliu, kad 62 ir 63 metų au-
kos nespėjo nei pasipriešinti, nei 
išvengti jo nežaboto 
įsiūčio.

Gegužės 1-osios 
mitingo dalyviai 
liejo pyktį 
ant valdžios. 
Lietuva 7p.

Pramoga:   „Rygos“ savininkai žada, kad ilgąjį savaitgalį laivas plukdys visus norinčius.   Andrejaus Žukovskio nuotr.  
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Pasaulyje
Bankokas +34

Delis +43

Dubajus +37

Havana +30

Kairas +29

Keiptaunas +23

Meksikas +25

Nairobis +24

Niujorkas +12

Pekinas +29

Reikjavikas +11

Rio de Žaneiras +25

Sidnėjus +20

Tel Avivas +23

Tokijas +19

Tunisas +28

AVINAS. Kad ir ko šiandien imtumėtės, įsi-
tikinkite, kad nesate vieni – ieškokite drau-
gų, bendraminčių. Įgytos žinios pravers 
ateityje, gauta informacija bus itin svarbi. 

JAUTIS. Svarbu bendrauti, aiškiai formu-
luoti mintis. Nepasidrovėkite ir pasakykite 
brangiems žmonėms, kokie jie jums svar-
būs, negailėkite pagyrimų. 

DVYNIAI. Nespėliokite, kas dedasi kitų gal-
vose, klauskite ir išvengsite nesusipratimų. 
Nepalikite nesutvarkytų reikalų – kuo il-
giau atidėliosite, tuo daugiau pastangų 
teks įdėti. 

VĖŽYS. Vėžius lydės sėkmė. Gera diena įvai-
riems susitikimams, sutartims pasirašyti. 
Tiesa, prieš įsipareigodami gerai pasvars-
tykite, ar pajėgsite tesėti pažadus. 

LIŪTAS. Liūtams ši diena itin sėkminga – 
sudarykite fi nansinius sandorius, stiprinki-
te ryšius, ieškokite naujų būdų plėstis. Šei-
myniniuose santykiuose venkite nutylėji-
mų, paslapčių. 

MERGELĖ. Stenkitės nesuteikti tuščių vil-
čių. Tegu tiesa nebus pati maloniausia, ta-
čiau išvengsite nesusipratimų ateityje. Įsi-
pareigoti neskubėkite, greičiausia jus ban-
do spausti, gal net šantažuoti. 

SVARSTYKLĖS. Svarstyklėms patartina bet 
kokioje situacijoje nesikarščiuoti. Prieš pri-
imdami sprendimą, apsvarstykite visas gali-
mybes, pasitarkite su patyrusiu žmogumi. 

SKORPIONAS. Jei artimas žmogus kelintą 
kartą netesi žodžio, metas rimtai pasikalbė-
ti. Žinoma, neverta pulti į kraštutinumą ir 
nutraukti neproduktyviai atrodančių santy-
kių, bet susimąstykite apie jų turinį. 

ŠAULYS. Kad ir ko imtumėtės, sulauksite 
įvertinimo. Svarbu nesustoti pusiaukelėje, 
atkakliai siekti tikslo. Tuščiagarbiai gali mė-
ginti pasisavinti jūsų laimėjimus, nesileiski-
te išnaudojami. 

OŽIARAGIS. Dauguma reikalų sparčiai ju-
dės į priekį, be vargo įgyvendinsite planus. 
Piniginiai reikalai bus sėkmingi. Asmeninį 
gyvenimą paįvairinkite staigmenomis. 

VANDENIS. Įsiklausykite į pastabas, nepri-
imkite to asmeniškai – kritika padeda tobu-
lėti. Nenuliūdinkite mylimo žmogaus, tram-
dykite irzlumą, nepakantumą. 

ŽUVYS. Neskubėkite, stabtelėję išvysite tai, 
ko skubėdami nebūtumėte pastebėję. Gal-
būt sulauksite įvertinimo ar fi nansinio pa-
skatinimo. Santykiuose su mylimu žmogu-
mi įvyks lemtingų pasikeitimų. 

Horoskopai

Šiandien
123-ioji metų diena (penktoji 18-osios me-

tų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 

243 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai: 

Atanazas, Eidmantas, 

Gytis, Meilė.

Sinoptikų duomenimis, šiandien Lietuvo-
je debesuota su pragiedruliais. Daug kur 
trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas piet-
ryčių, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra 14–19 
laipsnių šilumos. Gegužės 3-iosios naktį kai 
kur, dieną daug kur trumpai palis, galima 
perkūnija. Temperatūra naktį 5–10, dieną 
15–20 laipsnių šilumos.  Gegužės 4 d. bus 
debesuota su pragiedruliais, kai kur trum-
pai palis, galima perkūnija. Temperatūra 
naktį 5–10, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Klaipėda

Šiauliai
Panevėžys

Kaunas
Vilnius

+17

+15
+16

+16
+18

+17

+18

Utena

Varėna

Orai

Saulė teka 5.37

Saulė leidžiasi 20.55

Dienos ilgumas 15.18

Mėnulis (delčia) teka 4.14

Mėnulis leidžiasi 16.56

Dublinas

Londonas

+14  

+17  Briuselis
+16  

Bordo
+27  

Miunchenas
+18  

Roma
+22  

Dubrovnikas

+22  

Sofi ja
+20  

Atėnai
+23  

Bukareštas
+22  

Budapeštas
+21  

Viena
+21  

Berlynas
+18  

Varšuva
+16  

Kijevas
+17  

Minskas
+16  Vilnius

+17  

Maskva
+19  

Talinas
+17  

Stokholmas
+14  

Oslas
+12  Ryga

+17  
Kopenhaga
+15  

Madridas
+27  

Barselona
+20  Lisabona

+22  

Malaga
+23  

Paryžius
+20  

  

aiškino L.Benetis. Va-
landos kelionė Nerimi 

keliauninkams atsieis po 20 litų.
Prieš pirmą kelionę laivo savi-

ninkai prisipažino dirbę be ato-
kvėpio – apie 16 valandų per pa-
rą: blizgino laivo denį, tvarkė in-
ventorių. „Laivas turi būti pato-
gus ir saugus vaikams, suaugu-
siesiems ir žmonėms, turintiems 
negalią – reikia daug ką apgalvo-
ti“, – pasakojo laivo savininkas. 
„Rygą“ jis su šeima įsigijo praėju-
sių metų vasarą.

Per tą laiką vandens kelių tu-
rizmą sostinėje Benečiai nuta-
rė kilstelėti į aukštesnį lygį. Šiuo 
metu Žirmūnų prieplaukoje ant 
vandens jie renčia medinius na-
melius. „Senasis debarkaderis 
buvo sulaužytas ir sudegintas, 
liko tik dalis jo konstrukcijų. Ar-
chyvo nuotraukos rodo, jog ka-
daise ten stovėjo pora pastatėlių, 
bokštelis su iškelta vėliava. Nu-
tarėme tai atkurti“, – džiaugėsi 
L.Benetis.

„Rygos“ pamokos Vilniui
     1p. Robinzono globa 

Žiemos pabaigoje pradėti staty-
ti medinukai šiuo metu jau be-
veik baigti – liko tik vidinė apdai-
la. Netrukus nameliuose duris tu-
rėtų atverti mažas informacijos 
centras, bilietų kasa, turistų pato-
gumui ketinama įrengti tualetą ir 
prausyklą.

Kol kas nameliuose šeiminin-
kauja tik sargas. 42 metų Manf-
ridas Labrenčius save vadina Ro-
binzonu: vyriškis gyvena be tele-
fono, vandens atsineša iš upės.

„Aš tik saugau, kad niekas 
daiktų neišneštų, namelių nenu-

siaubtų. Būna, ateina žmonės ir 
burnoja, kam pirtį čia įsirengiau. 
Tačiau nieko panašaus nėra. Tai 
tik „Rygos“ uostas“, – pasakojo 
M.Labrenčius.

Po talkos – laivo bilietas
L.Benetis pasakojo sargą pasamdęs 
ne tik nameliams prižiūrėti, bet ir 
tam, kad vyriškis aplinka rūpintų-
si – šiukšles surinktų.

„Tiesa, praėjusį sekmadienį 
plaukėme Valakampių link, ma-
no širdis dainavo. Antakalnio se-
niūnija labai gražiai susitvarkiusi, 
pakrantė švyti. Pernai man buvo 
gėda turistus plukdyti, šiemet – 
viskas gražiau. Tačiau dar ir da-
bar yra vietų, kur pakrantės nusė-
tos šiukšlių“, – kalbėjo L.Benetis.

Dėl to verslininkas gegužės 26–
birželio 1 d. nutarė surengti akci-
ją. Per ją mokyklinio amžiaus vai-
kai „Ryga“ galės plaukioti mainais 
už darbą – pakrantės gražinimą. 
„Norėčiau, kad jie bent pusę va-
landos tvarkytų aplinką. Pas-
kui vaikai ne tik supras, kad Ne-
ries teršti negalima, bet dar ir su-
drausmins draugus. Džiaugčiau-
si, jei prie akcijos prisidėtų ir tėve-
liai“, – planais dalijosi L.Benetis.

Šiuos ketinimus palaiko ir 
miesto savivaldybė. Dabar deri-
namos detalės: kur vaikai bus iš-
laipinti, kuriose vietose dirbs, rū-
pinamasi moksleivių saugumu.

Prieplaukos – nerealus užmojis?
Jau ne pirmus metus Vilniaus sa-
vivaldybė žada plėtoti vandens tu-
rizmą Neries upe. Žodiniai valdi-
ninkų norai pamažu perkeliami ant 
popieriaus – planuose jau nupieš-
tos ir prieplaukos.

Vilniaus savivaldybės admi-
nistracijos parengtame Turisti-

nio vandens kelio Neries upe pla-
ne pažymėta, kad visi darbai turė-
tų būti baigti 2010-aisiais. 

Tuomet turi būti ne tik ištir-
tas Neries dugnas, pagilinta upės 
vaga, bet ir įrengtas žiemos uos-
tas bei šešios prieplaukos. Tačiau 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Gintautas Paluckas „Vil-
niaus dienai“ yra prasitaręs, kad 
šie planai – nerealūs.

„Taigi jūs vasarą pasižiūrė-
kite, kaip atrodo upė. Nusenka, 
akmenys kyšo. Pirmiausia pri-
valoma sutvarkyti dugną – pa-

šalinti riedulius. Kai galės lai-
vai plaukioti, tada bus tikslinga 
prieplaukas montuoti. Per vienus 
metus tokį projektą įgyvendinti 
nėra paprasta. Sakyčiau, tai be-
veik penkmečio darbai“, – spė-
jo G.Paluckas. 

Laivo „Ryga“ savininkas 
L.Benetis apgailestavo, kad Vil-
niaus valdžia atsainiai žiūri į van-
dens turizmo plėtrą. „Nėra inf-
rastruktūros, Neris nevalyta, lai-
vakelis nežymėtas – teikti koky-
biškas paslaugas sunku“, – pripa-
žino verslininkas.

Plėtra:  Žirmūnų prieplaukoje iškilo mediniai namukai. Juose turėtų būti įreng-
tas informacijos centras, tualetas ir laivo „Ryga“ bilietų kasa.

Įtarumas:  Robinzonu save vadinantis sargas M.Labrenčius sulaukia praeivių 
įtarimų, kad ant Neries kranto susirentė pirtį.  Andrejaus Žukovskio nuotr.

Levas Benetis:

Laivas turi būti patogus 
ir saugus vaikams, su-
augusiesiems ir žmo-
nėms, turintiems nega-
lią – reikia daug ką ap-
galvoti.

Penktadienis, gegužės 2, 2008vilniausdiena.lt  2 Miestas Ekonomika: Gyventojus prispaudė skolos 22p.





Vilnius 
užsienio 
spaudoje

Lietuva blokavo ES derybas su Rusija. Ofi cialusis Vilnius tiki-
si, kad kitos ES narės deramai įvertins tokį sprendimą. „Su-

prantame, kad ES turi bendradarbiauti su Rusija, bet mes pri-
valome ginti savo interesus“, – laikraštyje cituojamas Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Lietuva pa-

teikė kelis reikalavimus, tarp kurių – ir energetinio saugumo 
klausimas.

Žydų teisių gynimo organizacija Simono Wiesenthalio centras patei-
kė dešimties labiausiai medžiojamų žydų žudikų sąrašą. Devintoje 
sąrašo vietoje minimas lietuvis Algimantas Dailidė. Laikraštyje patei-
kiama glausta informacija apie jį. 2006 m. A.Dailidė buvo apkaltin-
tas bendradarbiavęs su naciais Antrojo pasaulinio karo metais. Dien-
raštis rašo, kad dirbdamas Vilniaus saugumo policijoje vyras galėjo 
žudyti žydus. 
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„Gulf Inside“ Balandžio 29 d., 2008, antradienis „West Australian“ Balandžio 30 d., 2008, trečiadienis

DIENA SU... GERIAUSIAIS MĖNESIO DARBUOTOJAIS

Geriausiųjų koziris – meilė darbui 
Eglė Radzevičiūtė

Ne tik prieš gegužės 1-ąją – Tarp-
tautinę darbininkų dieną – sosti-
nės bendrovėse renkami mėnesio 
darbuotojai. Koks jų sėkmės re-

ceptas? „Atsakingas darbas“, – 
sakė darbdavių įvertinimo sulau-
kusios slaugytoja, virėja, šlavėja ir 
administratorė. 

Tarptautinę darbininkų dieną 
šios moterys šventė dar labiau užsi-

degusios. „Kai visas jėgas atiduodi 
darbui, norisi, kad tave įvertintų“, – 
gamindama salotas kalbėjo geriau-
sia restorano „Pizza Jazz“ virėja Ri-
ta Stankevičiūtė. Geriausia sostinės 
šlavėja Sofi ja Znosko dar uoliau va-

lė gatves. „Visada stengiausi gerai 
atlikti savo darbą, bet įvertinimas 
dar labiau įpareigoja. Dabar kai ku-
rias tarpuvartes šluoju du kartus“, – 
savimi didžiavosi moterimi.  Ne 
vienus metus puikiai darbavosi ge-

riausiųjų titulus pelniusios slaugy-
toja Lidija Zarembienė ir adminis-
tratorė Diana Pačėsaitė. „Dabar ir 
kolegoms galėsime patarti, kaip 
dirbti, kad pavyktų sulaukti tokio 
įvertinimo“, – kalbėjo vilnietės. 

Ketvirtą valandą ryto, kai miestas dar miega,  
S.Znosko keliasi. Prasideda darbas. „Kiemsarge 
dirbu 32 metus“, – paaiškino S.Znosko. Moteris 
prisipažino, kad iš pradžių toks darbas neatrodė 
įdomus. „Spyriojausi, nenorėjau šluoti gatvių. Ta-
čiau kam nors reikia tai daryti. Dirbdama rytais 
daugiau dėmesio galėjau skirti šeimai“, – prisi-
minė moteris. 

Pusę gyvenimo kiemsarge dirbanti S.Znosko 
skundžiasi tik mažu atlyginimu ir pašaipiomis 
praeivių replikomis. „Kito darbo imčiausi tik dėl 

pinigų. Kiemsargiai gauna vos kelis šimtus. Ten-
ka prasimanyti papildomų darbų“, – sakė geriau-
sia miesto šlavėja. 22 metus ji papildomai dirbo 
ir mokyklos valytoja.

Kai nedirba, moteris rūpinasi namais, sode 
augina daržoves. Laimėtos kelionės į Ispaniją 
dar neplanuoja. „Dėl kelionės nieko nežinau. Bi-
lietų neturiu“, – sakė S.Znosko.

Geriausios šlavėjos titulą ji laimėjo įveikusi 11 
konkurenčių. Jos vertintos pagal darbo kokybę, 
stažą ir profesinius įgūdžius. 

Paskutinę balandžio dieną iš 120 pretendenčių 
Vilniuje išrinkta šauniausia administratorė. Nu-
galėtoja tapo bendrovėje „Invalda“ dirbanti Dia-
na Pačėsaitė.

„Pasitikiu savimi, todėl ėjau laimėti“, – sakė 
administratorė. Nugalėtojos titulas D.Pačėsaitei – 
didelė motyvacija. „Kaip ir kiekvienai moteriai, 
sulaukti komplimentų ir pripažinimo visada ma-
lonu. Įvertinimas skatina dar labiau stengtis, to-
bulėti“, – kalbėjo šauniausia Lietuvos administra-

torė.  Kokios administratorės pareigos? „Konkre-
čios instrukcijos nėra. Juk administratorės parei-
gų sąrašas visuomet baigiasi punktu: ir daryti ki-
tus darbus“, – juokėsi moteris. 

Anot D.Pačėsaitės, gerai administratorei bū-
tina greita reakcija, sugebėjimas vienu metu at-
likti daug užduočių, komunikabilumas, entuziaz-
mas, organizaciniai gebėjimai. „Konkursą laimė-
ti padėjo patirtis. Tačiau kiekvieną dieną sužinau 
ką nors naujo“, – neslėpė 33 metų moteris.

Vidurinis išsilavinimas ir didelis noras – kartais 
to užtenka, kad būtum pripažintas kolegų. Tuo 
neabejoja geriausia restoranų „Pizza Jazz“ virė-
ja R.Stankevičiūtė.

 „Nesitikėjau tokio įvertinimo. Buvau maloniai 
nustebinta“, – prisipažino mergina. Ji iškart paki-
lo karjeros laiptais – tapo vyriausiąja virėja. 

 Iš Prienų kilusi mergina darbo skelbimą ra-
do laikraštyje. „Norėjau būti padavėja, bet va-
dovai pasiūlė virėjos pareigas. Darbas nesunkus. 

Sunkiausia buvo pritapti prie kolektyvo“, – pir-
mąsias darbo dienas prisiminė mergina. Tačiau 
dabar draugiškas picerijos kolektyvas – didžiau-
sias pranašumas. „Malonu, kai klientai asmeniš-
kai padėkoja už skanų maistą. Kartais padavėjos 
atneša servetėlių su užrašytomis klientų padėko-
mis“, – sakė R.Stankevičiūtė. 

Vienu metu restorane dirba 4 ar 5 virėjai, ta-
čiau jie vos spėja suktis. „Didelis darbo krūvis – 
vienintelis minusas“, – sakė mergina.

Naujininkų poliklinikos vyriausiąją slaugytoją Lidiją 
Zarembienę pažįsta daugybė pacientų. Ji ir anks-
čiau sulaukdavo padėkų, bet nė karto nebuvo ga-
vusi diplomo ar specialaus prizo už gerą darbą. 

 „Gauti tokį įvertinimą man didelė garbė. La-
biausiai esu dėkinga poliklinikos kolektyvui, juk 
būtent jis mane išrinko. Naujininkų polikliniko-
je tokio apdovanojimo dar niekas nėra gavęs“, – 
džiaugėsi L.Zarembienė, kuriai prieš keliolika die-
nų įteiktas Auksinės širdies apdovanojimas.   Me-
dikė myli savo darbą. „Esu sutverta būti slaugy-

toja. Neįsivaizduoju savęs dirbančios kitokį dar-
bą“, – sakė ji. 

Vienintelis tokio darbo minusas – mažas at-
lyginimas. „Slaugytojos darbas nepakankamai 
vertinamas, – guodėsi medikė. Kaip iš tūkstan-
čių sostinės slaugytojų tapti geriausia? Medikė 
nežino recepto, bet mano, kad daug lemia išsila-
vinimas ir patirtis. Sostinėje dirbo Antakalnio po-
liklinikos Vaikų reanimacijos, vėliau Odontologi-
jos skyriuje. „Kiekviename darbe atiduodavau vi-
sas jėgas“, – tikino L.Zarembienė.

duoju savęs dirbančios kitokį dar-emsargiai gauna vos kelis šimtus. Ten-
anyti papildomų darbų“ sakė geriau

Naujinink
Zarembie

vo pritapti prie kolektyvo“, – pir-
dienas prisiminė mergina Tačiau

Geriausia šlavėja Geriausia slaugytoja 

Lidija Zarembienė59 metų
 

Naujininkų poliklinikoje 

 

dirba 17 metų
Atlyginimas: 

 

1000–1400 Lt

Sofi ja Znosko64 metų 
 

„Naujininkų ūkyje“ dirba 

 

32 metus 
Atlyginimas: 

 

660 Lt

Rita Stankevičiūtė22 metų
 

Restorane „Pizza Jazz“ dir-

 

ba 2 metus
Atlyginimas: 

 

1000–2000 Lt

Diana Pačėsaitė33 metų 
 

„Invaldoje“ dirba 3 metus

 

Atlyginimas: 
 

1000–3500 Lt

Geriausia administratorė Geriausia virėja
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Aleksandra Armoškaitė

Vilniuje vykusioje akcijoje 
„Smurtui prieš vaikus – NE“ 
aktyviausi dalyviai patarimus 
tėvams dalijo ne tik per konfe-
renciją, bet ir Sereikiškių parke 
vykusiame renginyje. 

„Pakeisti žmonių požiūrį į smur-
tą prieš vaikus“ – tokia idėja ir šūks-
niai skambėjo trečiadienį vykusio-
je Seimo moksleivių konferencijoje 
„Kaip auga šeimoje smurto medis?“ 
Iš visos Lietuvos suvažiavę šimtai 
vaikų buvo vieni svarbiausių orga-
nizacijos „Gelbėkim vaikus“ ir So-
cialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos inicijuoto renginio dalyvių.

Sereikiškių parko link su Lie-
tuvos policijos orkestru prieša-
ky judėjusiose eitynėse žingsnia-
vusi Vytauto Didžiojo gimnazi-

jos moksleivė Živilė Gribauskai-
tė skatino vilniečius prisidėti prie 
šio projekto. 

„Trejus metus esu savanorė, 
aktyviai dalyvauju visose akcijo-
se, juk tik kartu įveiksime viską, 
kas negražu“, – kalbėjo mergina, 
rodydama klasės draugus, taip pat 
dalyvavusius konferencijoje.

Spalvingos vaikų eitynės šyp-
senų sukėlė ne vienam miestiečiui. 
Moksleiviai mojavo ir kitiems da-
lijo akcijos atributiką: vėjo malū-
nėlius ir balionus. Sereikiškių par-
ke vaikai rašė patarimus – recep-
tus tėvams, juos kabino ant meni-
ninko Tado Vosyliaus sukurto sti-
lizuoto medžio. Tai atspindėjo pa-
grindinę renginio idėją – ugdyti ir 
puoselėti pozityvią tėvystę. Akci-
jos „Smurtui prieš vaikus – NE“ 
renginiai vyks ištisus metus. 

Didžiausias jų rūpestis 
buvo surinkti pakanka-

mai kraujo atsargų. Penkios poilsio 
dienos iš eilės reiškia, kad donorai 
neateina, o žmonės daug keliauja 
ir pramogauja. Tuomet kaip tyčia 
ir įvyksta daugiau nelaimių.

Pernai tokia padėtis buvo per 
Jonines. Kraujo atsargos visiškai 
išseko, ligoninės turėjo atšauk-
ti planines operacijas, kad galėtų 
išgelbėti visus sužeistuosius.

„Tokių tuščių šaldytuvų dar 
nebuvome matę“, – prieš metus 
susiklosčiusią situaciją prisiminė 
Nacionalinio kraujo centro atstovė 
spaudai Jūratė Vaidelienė.

Siekdami to išvengti šiemet me-
dikai organizavo daugybę akcijų, 
pratęsė Nacionalinio kraujo centro 
darbo laiką. Mobilios brigados be-
veik kasdien lankėsi įvairiose mo-
kymo įstaigose, prašė studentų tap-
ti donorais. Atkaklumas davė vai-
sių. Trečiadienį Kraujo centre apsi-
lankė daugiau donorų nei įprasta.

„Donorų prieš poilsio dienas bu-
vo tikrai daugiau, galbūt kaip nors 
tas šventes atlaikysime, – džiau-
gėsi centro slaugytoja Zita Mange-
vičienė. Nerimą jai kėlė tik tai, kad 
antros neigiamos kraujo grupės do-
norų vis dar trūksta.

Šventės – ne policininkams
Ilgieji savaitgaliai kelia nerimą ir 
policijos pareigūnams. Tada žmo-
nės atsipalaiduoja, pamiršta ele-
mentarias saugumo taisykles, ne-

retai ima elgtis lengvabūdiškai. 
Nusikaltimų ir nelaimingų atsiti-
kimų suvestinės po tokių savait-
galių būna ilgesnės nei įprastai.

Gegužės 1–5 d. pareigūnams teks 
dirbti daugiau: gatvėse ir keliuose jie 
patruliuos tiek automobiliais, tiek ir 
pėsčiomis. Vilniuje į gatves išjos ir 
raitosios policijos patruliai. Į pa-
galbą pasikviesti policijos rėmėjai, 
Šaulių sąjungos ir kitų visuomeni-
nių organizacijų nariai.

Daugiau pareigūnų patruliuos 
parkuose, skveruose ir paplūdi-
miuose. Jų daugiausia bus pasi-
linksminimo vietose. Policija per-
spėja, kad netoleruos alkoholinius 

gėrimus vartojančių ir neblaivių 
asmenų netinkamo elgesio viešose 
vietose. Tvarkos sergėtojai taip pat 
perspėja prekybininkus neparduoti 
alkoholio nepilnamečiams.

Daugiau dėmesio bus skiriama 
ir eismo priežiūrai. Įvairiuose ke-
liuose, kaimuose ir miesteliuose 
šventinėmis dienomis bus organi-
zuojami reidai, per kuriuos bus ti-
krinamas vairuotojų blaivumas. 

Vilniaus policija miestiečius 
įspėja šventinėmis dienomis labiau 
saugoti turtą, nes pastaruoju metu 
dvigubai padaugėjo vagysčių iš bu-
tų. Miestiečiai raginami neįsileisti į 
namus nepažįstamų žmonių, o iš-

vykstantiems ilgesniam laikui pri-
menama, kad derėtų paprašyti kai-
mynų prižiūrėti jų butą ar namą.

Rimta grėsmė visuomenei
Vidaus reikalų ministras Regiman-
tas Čiupaila jau spėjo įsitikinti, kad 
ilgieji savaitgaliai kelia papildomą 
grėsmę visuomenės saugumui.

Todėl R.Čiupaila ragina po-
litikus peržiūrėti šventinių die-
nų kompensavimo tvarką. Tai jau 
nusprendė padaryti Vyriausybė – 
trečiadienį užsiminta apie ketini-
mus perkelti į metų pabaigą arba 
sumažinti nedarbo dienų skaičių. 
Jis išaugo dėl to, kad kompensuo-
jamos su savaitgaliais sutampan-
čios valstybinių švenčių dienos.

„Nesu psichologijos specialistas, 
kad pasakyčiau, kas yra visuomenės 
modus vivendi (lot. varomoji jėga), 
bet kuo ilgiau žmonės sėdi namie, 
tuo neatsakingesni tampa. Nuo-
latinė šventinė nuotaika silpnina 
dėmesį. Esant rutinai jie būna at-
sakingi, o gyvendami pagal laisvą 
grafi ką atsakomybę pamiršta“, – 
delfi .lt sakė ministras.

Stiprus smūgis verslui
Apie 100–150 mln. litų – tiek Lietu-
vai kainuoja viena papildoma poilsio 
diena. Verslininkai tikina, kad popu-
liarūs valdžios sprendimai yra per-
nelyg didelė prabanga šalies ūkiui. Ir 
padariniai jau matomi. 

„Tik 62 proc. dienų per metus 
yra darbo dienos, tad dar atsira-

dus papildomiems laisvadieniams 
dirbti kaip ir nebėra kada“, – ap-
maudo neslėpė Lietuvos pramo-
nininkų konfederacijos vicepre-
zidentas Jonas Guzavičius.

Darbdaviai piktinasi, kad kas-
kart vis ilgesnį poilsio dienų sąra-
šą tvirtinantys parlamentarai gal-
voja tik, kaip įtikti rinkėjams.

„Jei bus klausiama, ar žmonės 
nori švenčių, tačiau nutylima apie 
poveikį darbo užmokesčiui ir šalies 
ekonomikai, atsakymas visada bus 
teigiamas. Be to, Lietuva pagal darbo 
našumą atsilieka nuo Europos kone 
50 proc.“, – sakė J.Guzavičius.

Papildomi laisvadieniai maži-
na ir darbuotojų, gaunančių va-
landinį atlyginimą, uždarbį. Šie 
kiekvieną laisvą dieną gali pra-
rasti apie 100 litų.

„Darbuotojai tikrai nesižavi 
papildomais laisvadieniais. To-
kiais valdžios sprendimais ken-
kiama Lietuvos ekonomikai“, – 
tiesiai pareiškė Lietuvos apran-
gos ir tekstilės įmonių asociacijos 
prezidentas ir bendrovės „Audė-
jas“ vadovas Jonas Karčiauskas. 

Pasak verslininko, laisvadieniai 
labiausiai džiugina biudžetinių įs-
taigų darbuotojus, kurių atlygini-
mas yra fi ksuotas.

Kamilė Šulcaitė 

Fotomenininkas Saulius Paukš-
tys atidarė naują studiją, kurią 
pats šmaikštaudamas vadina 
„fototeatru“. 

Antakalnyje, tokiai vietai, atro-
dytų, visai nederančiame pramo-
niniame pastate, menininkas su-
kūrė senovinį, istorija dvelkian-
tį pasaulį.

S.Paukštys pasakojo, jog šio-
je fotostudijoje laukiami visi no-
rintys turėti netradicinių meni-
nių nuotraukų praėjusio šimtme-
čio teatrinėje aplinkoje. 

„Mano studiją puošia ne tik 
įvairūs muzikos instrumentai, 
teatro atributai. Čia yra ir įvairios 
paskirties drabužių: nuo papras-
tos kaimiškos sermėgos iki va-
karinės retro stiliaus suknelės, ir 
tai galės apsivilkti lankytojai. Čia 

netrūksta ir senovinių aksesua-
rų: spausdinimo mašinėlė, seno-
vinis arbatinis, skrybėlaičių ko-
lekcija. Noriu, kad lankytojai ga-
lėtų patys susikurti teatrą, nors 
trumpam tapti aktoriais“, – kal-
bėjo menininkas.

S.Paukštys teigia, kad šis nau-
jas jo projektas – tai tarsi galimybė 
pakeliauti laiko mašina, nusikelti į 
praėjusius dešimtmečius. Tai dar 
viena proga improvizuoti ir būti 
originaliems.

Fotomenininkas juokauja, kad 
visos dekoracijos pirktos sendaikčių 
turguje, todėl dėl jų originalumo ir 
unikalumo klausimų neturėtų kilti, 
jos tikrai atėjusios iš praeities.“

Menininkas pripažino, jog ši 
fotostudija turėtų itin sudomin-
ti vestuvininkus, ieškančius,  kaip 
originaliau įsiamžinti tokią ypa-
tingą dieną. 

NAUJIENOS TRUMPAI

Oras.   Savivaldybėje patvirtintas 
Vilniaus miesto oro kokybės gerini-
mo 2008 m. planas. Plane numaty-
tos priemonės, kaip mažinti oro tar-
šą sostinėje: nuolat rinkti informaci-
ją apie kietųjų dalelių koncentraciją 
mieste ir pasiekus didžiausią leistiną 
užterštumo normą informuoti atsa-
kingus asmenis, plauti gatves, kon-
troliuoti įmones, vykdančias staty-
bos darbus, kaip laikomasi tvarkymo 
ir švaros taisyklių reikalavimų, teikti 
žiniasklaidai informaciją apie pažei-
dėjus. Numatyta sistemingai valyti 
gatves ir plauti centrinę miesto dalį 
visą vasarą iki rugsėjo 15 d.

Atsinaujins.   Nacionalinė Mar-
tyno Mažvydo biblioteka paskelbė 
konkursą, kurio nugalėtojas turės 
rekonstruoti šalia Seimo esantį bi-
bliotekos pastatą. Numatoma, kad 
rekonstrukcija truks trejus metus, 
darbai vyks visame pastate. Pla-
nuojama, kad konkurso laimėtojas 
turės sutvirtinti skilinėjančias bi-
bliotekos sienas, vidurinėje pasta-
to dalyje išmontuoti avarinės būklės 
laikančiąsias konstrukcijas ir pa-
keisti jas naujomis. Be to, bendro-
vė turės medinę stogo laikančiąją 
konstrukciją pakeisti metaline, su-
remontuoti fasadus, atlikti vidaus 
apdailos darbus. Pastate turės bū-
ti įdiegtos naujos signalizacijos, au-
tomatinio gaisro gesinimo, apsau-
ginės, duomenų, knygų apsaugos ir 
kitos sistemos. Taip pat turės bū-
ti įrengti nauji liftai skaitytojams, 
darbuotojams, neįgaliesiems.

Kelionės:  S.Paukštys juokauja, kad jo studija – kaip laiko mašina, nukelianti 
šimtmečiu atgal.  Roko Medonio nuotr. 

Fotosesija tampa teatru 

Štilis:  darbo dienomis triukšmingos miesto gatvės vakar buvo pustuštės. 
 Roko Medonio nuotr.

Ilgieji savaitgaliai – lyg stichinė nelaimė
     1p.

Nuotaika:  eitynėse žygiavę moksleiviai negailėjo dėmesio: raudonus akcijos 
balionus dalijo visiems.   Roko Medonio nuotr.

Vaikų šypsenos 
ragino nesmurtauti

Apie 100–150 mln. li-
tų – tiek Lietuvai kainuo-
ja viena papildoma poil-
sio diena. 
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Diskusijos dėl Lietuvos 
karių misijos Irake sulau-
kė griežtos Prezidento re-
akcijos. Valdas Adam-
kus pareiškė nesileisiąs į 
diskusijas dėl jau priim-
to sprendimo toliau siųsti 
Lietuvos karius į Iraką.

Prezidentas – kategoriškas
„Šis klausimas aptartas su Krašto 
apsaugos ir Užsienio reikalų minis-
terijomis, politinė valia aiškiai iš-
sakyta – Lietuva laikosi tarptau-
tinių įsipareigojimų. Manau, kad 
nėra reikalo daugiau tuo klausimu 
diskutuoti“, – tokius valstybės va-
dovo žodžius BNS perdavė jo ats-
tovė spaudai Rita Grumadaitė.

Krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas, prieštaraudamas Pre-
zidento ir Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) pozicijai, trečiadie-
nį pareiškė nesutinkąs, kad Lietu-
va siųstų naują karių kontingentą į 
sąjungininkų misiją Irake. Jis pa-

keistų gegužės viduryje turinčius 
iš ten grįžti karius.

„Kaip Prezidentas žinau sa-
vo konstitucines galias ir jas vyk-
dydamas laikysiuosi man patikė-
tų įpareigojimų“, – komentuoda-
mas tokią ministro poziciją pa-
reiškė V.Adamkus. Jis pagal Kons-
tituciją yra šalies ginkluotųjų pa-
jėgų vadas. 

Pasak jo, šiais klausimais negali 
būti jokių nesutarimų, pagrįstų as-
meniniais ar politiniais išskaičia-
vimais. „Šiuo klausimu nedisku-
tuojama“, – pabrėžė Prezidentas.

J.Olekas nepaiso sprendimo
Sprendimas tęsti misiją Irake pri-
imtas po bendrų Prezidento, krašto 
apsaugos ir užsienio reikalų minis-
trų konsultacijų. Tai patvirtino už-
sienio reikalų ministras Petras Vai-
tiekūnas.

„Sprendimas iš tikrųjų priim-
tas pas Prezidentą. (...) Sprendi-
mas buvo priimtas esant skirtin-
goms nuomonėms, bet manau, kad 
jį galima įgyvendinti. Be tokių di-
delių emocijų, – sakė ministras ir 

pridūrė: – Sprendimą šiais klausi-
mais priima Prezidentas, pasitaręs 
su atitinkamais pareigūnais.“ 

Anot P.Vaitiekūno, misija tu-
rėtų būti pratęsta pagal URM re-
komendacijas, parengtas atsižvel-
gus į NATO sąjungininkų prašy-
mus. Ministro teigimu, šie tvirti-
na, kad Lietuvos vaidmuo Irake, 
nepaisant nedidelio karių skai-
čiaus, yra „labai reikšmingas ir 
vietoje“.

Irake lietuviai su amerikiečiais 
tarnauja JAV pėstininkų divizijos 
atsakomybės zonoje Al Kuto rajo-
ne, į pietryčius nuo Bagdado.

Sekretoriaus nervai neišlaikė
Trečiadienį Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komitete 
(NSGK) svarstant, ar pratęsti mi-
siją Irake, kilo konfl iktas tarp URM 
sekretoriaus Žygimanto Pavilionio 
ir J.Oleko.

Pasak šaltinių, Ž.Pavilionis 
misijos pratęsimui prieštaraujan-
tį J.Oleką pakeltu tonu apkalti-
no politikuojant prieš artėjančius 
Seimo rinkimus. Ministras atme-

tė kaltinimus: „Šitas sprendimas 
priimtas įvertinus visas objekty-
vias situacijas, mūsų bendradar-
biavimą su partneriais, visus mū-
sų įsipareigojimus.“

NSGK vadovas Algimantas 
Matulevičius pažadėjo kreiptis į 
premjerą dėl esą įžeidžiančio URM 
sekretoriaus tono.

Užsienio reikalų ministras san-
tūriai vertina tarp URM sekreto-
riaus ir krašto apsaugos ministro 
kilusį konfl iktą.

„Tame posėdyje nedalyvavau ir 
visos informacijos negalėjau su-
rinkti. Tiesiog paskambinau mi-
nistrui J.Olekui ir išreiškiau ap-
gailestavimą, kad atsitiko toks 
incidentas. Jis yra nepageidauti-
nas. Manau, kad surasime spren-
dimą kalbėdami ne pakeltais bal-
sais ir atsižvelgdami į Lietuvos in-
teresus“, – sakė P.Vaitiekūnas. Jis 
pridūrė, jog „teks įspėti sekreto-
rių, kad jis neperžengtų ribų, ku-
rios yra apibrėžtos valstybės tar-
nautojui, kad jis nepereitų į poli-
tikų sferą“. 

Ministras užsispyrė
Krašto apsaugos ministras J.Olekas 
po Seimo NSGK posėdžio pareiš-
kė, jog „kol kas sprendimas yra 
toks, kad mes baigiame su šia ro-
tacija, kitokio sprendimo nesame 
priėmę“. 

Jis taip pat teigė, jog šiuo me-
tu nėra operacijai Irake paruošto 
būrio, o jį parengti užtruktų ke-
lis mėnesius.

„Gegužės pabaigoje tokio būrio 
nėra. Jį galima paruošti per kele-
tą mėnesių ir pasiųsti. Tikrai ga-
liu garantuoti, kad nė vienas ne-
paruoštas karys į jokią misiją ne-
bus išsiųstas“, – kalbėjo minis-
tras. Jis tikino nepasirašysiąs įsa-
kymo pratęsti misiją Irake.

Anot kariuomenės vado ge-
nerolo leitenanto Valdo Tutkaus, 
pakaitinis būrys misijai Irake bū-
tų pradėtas ruošti gavus ministro 
įsakymą, o kiek užtruktų pareng-
ti karius, priklausytų nuo būrio 
galimybių.

BNS, VD inf.

NAUJIENOS TRUMPAI

Sveikata.    Prezidentui Valdui 
Adamkui su valstybiniu vizitu vie-
šint Estijoje, trumpam į Talino ligo-
ninę buvo patekusi jo žmona Alma. 
81-erių A.Adamkienė pasijuto blo-
gai trečiadienio vakarą per priėmi-
mą Dailės muziejuje. Greitosios pa-
galbos automobiliu, lydimu policijos 
eskorto, A.Adamkienė buvo nuvež-
ta į ligoninę, kur ją apžiūrėjo medi-
kai. Po apžiūros pirmosios Lietuvos 
ponios būklė pagerėjo, ir tą patį va-
karą Adamkai grįžo į Vilnių. 

Turistas.   Su darbo vizitu į Tur-
kiją išvykęs premjeras Gediminas 
Kirkilas susitiko su šios šalies va-
dovais, pasakė kalbą Eurazijos eko-
nomikos forume ir nusprendė ne-
skubėti į Lietuvą. Premjeras gegu-
žės 2 d. išėjo atostogų ir iki gegužės 
6 d. ilsėsis Turkijos kurortuose. 

Įtarumas.   Seimo Antikorupci-
jos komisija rekomenduos Vyriau-
sybei neskubėti realiai skirti naci-
onaliniam stadionui Privatizavi-
mo fonde rezervuotų 100 mln. li-
tų. Komisija siūlo palaukti, kol bus 
aiški tiksli stadiono statybų kaina 
ir išsklaidytos abejonės dėl neskai-
drumo parenkant statytoją. 

Darbas.   Sausio viduryje iš Lie-
tuvos policijos generalinio komisa-
ro pareigų atsistatydinęs 51 metų 
Vytautas Grigaravičius pradėjo va-
dovauti balandį Alytuje įkurtai už-
darajai akcinei bendrovei „AS Dou-
ble Invest“. Ji verčiasi įvairia kon-
sultacine veikla, susijusia su as-
mens, šeimos, turto, verslo sauga.

Pirtis.   Molėtų rajone trečiadienį 
pagaliau nugriauta vilniečio versli-
ninko Arūno Strolio nelegaliai pa-
statyta pirtis. 

Savijauta:  Adamkų vizitą į Taliną ap-
temdė ponios Almos sveikatos būklė. 
 Roko Medonio nuotr. 

Akibrokštas:  J.Olekas atsisako paklusti Prezidentui ir siųsti karius į Iraką.  Tomo Raginos nuotr.

Misija Irake sukėlė aistrų audrą
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Lauryna Vireliūnaitė 

Gegužės 1-ąją – Tarptautinę 
darbo dieną – Seimo pašo-
nėje mitingavę profsąjungų 
atstovai pyko ant valdžios, 
tačiau niekas priekaištų ne-
girdėjo: parlamentas buvo 
tuščias, o renginyje politikai 
nepasirodė. 

Reikalavo ilgesnės grandinės
„Darbuotojui – europinį atlygini-
mą“, „Norim erdvesnės būdos“, 
„Reikalauju ilgesnės grandinės“ – 
tokie užrašai mirgėjo ant renginio 
dalyvių laikomų plakatų. Mitinge 
kalbėję įvairių profsąjungų atsto- Nuotaikos:  gegužės 1-ąją mitinguotojai liejo pyktį ant valdžios.  Roko Medonio nuotr.

Darbo žmonės be streikų negali

Originalumas:  mitingą pagyvino šmaikštūs plakatai.

vai aštriai kritikavo valdžią, kalti-
no politikus tarnavimu stambiam 
kapitalui.

Kalbose buvo akcentuojama 
sunki dirbančių žmonių padėtis, 
kuri valdžiai – nė motais.

Tiesa, akcija dalyvių gausa 
neišsiskyrė, Nepriklausomybės 
aikštėje susirinko maždaug 300 
profesinėms sąjungoms priklau-
sančių žmonių, renginį stebėjo ir 
atsitiktiniai praeiviai. 

„Išnaudotojai – bailiai. Rei-
kia reikalauti socialinio teisingu-
mo“, – nuo scenos susirinkusie-
siems rėžė partiją „Frontas“ ku-
riantis iš socialdemokratų gretų 
pašalintas Algirdas Paleckis.

Seime atstovaujamų politinių 
jėgų atstovų renginys nesudomi-
no. Tiesa, minioje buvo pastebėtas 

socialdemokratas krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas, tačiau jis 
greitai išvyko. 

Kvietė į streikus 
Išskirtinio kalbėtojų dėmesio su-
laukė pedagogus vienijanti prof-
sąjunga. Esą jos veiksmai kovojant 
dėl didesnių algų – puikus pavyz-
dys, kad spaudžiant Vyriausybę 
galima ją priversti skaitytis su dar-
buotojais. Kitos profsąjungos buvo 
raginamos veikti tais pačiais meto-
dais – grasinti streiku.

Leidimą kalbėti gavęs jaunųjų 
anarchistų atstovas Darius Pocevi-
čius paragino profsąjungas rugsėjį 
surengti  įspėjamąjį streiką, o jeigu 
į tai nebus atkreiptas dėmesys, nuo 
kitų metų sausio – visuotinį neter-
minuotą dirbančiųjų streiką.

„Būkime išdidūs. Tegyvuo-
ja socialinė revoliucija“, – pa-

reiškė jis. Dėl šios organizacijos 
buvo kilęs šioks toks šurmulys, 
mat jai atstovaujanti grupelė 
jaunuolių sulaukė policijos dė-
mesio. 

Pareigūnai tvirtino, kad anar-
chistai nėra įtraukti į ofi cialų akci-
jos dalyvių sąrašą, be to, jaunuo-
liai esą ne vietoje pastatė transpa-
rantus. Policija vaikinams prie-
kaištų nebeturėjo, kai šių stojo 
ginti A.Paleckis. 

Kenčia priespaudą 
Profsąjungos „Solidarumas“ pir-
mininkė Aldona Jasinskienė dien-
raščiui aiškino, kad pagrindinis rei-
kalavimas valdžiai – imtis priemo-
nių mažinti skurdą.

„Laukiame kainų šuolio, kaip 
išgyventi iš minimalios 800 litų 
algos? Be to, darbo aplinka nėra 
palanki darbuotojui. Apie 30 proc. 

darbuotojų darbo vietoje patiria 
psichologinį smurtą. Tai reiškia, 
kad blogėja darbuotojo sveikata, o 
investuoti į sveikatą žmogus ne-
turi ko“, – kalbėjo ji.

Pasak pašnekovės, padėtį ga-
lima pagerinti tik spaudžiant Vy-
riausybę. „Valdžia bijo tik dide-
lės, vieningos jėgos ir tą mes de-
monstruojame“, – pridūrė A.Ja-
sinskienė.

Su dienraščiu kalbėjusi ben-
drovės „Vilniaus troleibusai“ pro-
fesinės sąjungos pirmininkė Da-
nuta Iljina tvirtino, kad darbuoto-
jų kasdienybė – nuolatinė darbuo-
tojų priespauda.

„Žmonės nevertinami. Mūsų 
darbo sąlygos pragariškos, atly-
ginimai nepakankami, technika 
pasenusi. Jaučiame nepagarbą iš 
darbdavio“, – problemas vardijo 
pašnekovė.

Daiva Janauskaitė

Nors Apeliacinis teismas ne-
rado pagrindo atnaujinti pro-
cesą dėl klaipėdietės Ingos Ri-
nau trimetės dukros grąžinimo 
į Vokietiją, moteris nenuleidžia 
rankų. Kovodama dėl teisės au-
ginti dukrą ji ketina išnaudoti 
visas galimybes.

Žalos vaikui neįžvelgia
Trečiadienį Lietuvos apeliacinis teis-
mas atmetė I.Rinau bei generalinio 
prokuroro prašymus ir neatnaujino 
proceso dėl trimetės moters dukros, 
Vokietijos pilietės Luisos Rinau, per-
davimo į savo kilmės šalį. 

Teismas taip nusprendė todėl, 
kad naujų aplinkybių byloje nepa-
aiškėjo, o taikant įstatymą klaidų 
nepadaryta. 

Apeliacinio teismo teigimu, 
vaiko grąžinimas į jo kilmės ša-
lį nepažeidžia vaiko interesų, nes 
Vokietijoje yra realios galimybės ir 
sąlygos jį apsaugoti. 

Teisėjų kolegija įsitikinusi, kad 
nesama rizikos, jog grąžinus mer-
gaitę jai būtų padaryta fi zinė ar-
ba psichinė žala ar kad ji pakliū-
tų į kitokią netoleruotiną situaciją. 
Remiantis teismų praktika, neto-

Viltis:  kovojanti dėl teisės auginti mažametę dukrą I.Rinau sakė dar neprara-
dusi ryžto išnaudoti visas teisėtas galimybes.  Tomo Černiševo nuotr.

I.Rinau pralaimėjo dar kartą

leruotinomis sąlygomis, leidžian-
čiomis taikyti Hagos konvencijos 
išimtį ir vaiko negrąžinti, laiko-
ma narkomanija, žiaurus elgesys 
su vaiku, karo padėtis, vaiko mo-
tinos arba tėvo asocialumas ir pa-
našios aplinkybės.

Teismas pabrėžė, jog grąžina-
mas į kilmės šalį vaikas gali patir-
ti nepatogumų. Tačiau jei tai bū-
tų laikoma vaiko interesų pažeidi-
mu ar žala, neteisėtai išvežto vai-
ko beveik niekada nebūtų galima 
grąžinti. Teismo manymu, trime-
tė Luisa patirs laikinų sunkumų, 
tačiau Vokietijoje mergaitei bus 
suteikta reikiama pagalba. 

Nesulaukia paramos
I.Rinau sakė, kad Apeliacinio teis-
mo sprendimas ją nuliūdino, bet 
nesumažino ryžto išnaudoti visas 
teisėtas galimybes kovoti dėl tei-
sės auginti dukrą pačiai. Moteris 
stebėjosi, kad būdama tvarkinga 
mama nesulaukia paramos iš savo 
valstybės įstatymų vykdytojų. 

„Mano vaikai gerai prižiūrė-
ti, turi puikias gyvenimo sąlygas, 
atskirus kambarius, aš dirbu, ta-
čiau palaikymo sulaukiu tik iš ei-
linių žmonių. Tokią teismų pozi-
ciją suprantu ir galiu komentuoti 
tik kaip visišką abejingumą šalies 
piliečiams. Jeigu galima nespręsti, 

tai kam spręsti. Tikrai kreipsiuo-
si į Aukščiausiąjį Teismą ir išnau-
dosiu visas kitas galimybes. Tai 
dar tikrai ne pabaiga“, – Apelia-
cinio teismo sprendimą komenta-
vo I.Rinau. 

Kol bylinėjamasi, antstolio, įpa-
reigoto paimti mergaitę iš motinos 
ir perduoti ją tėvui, veiksmai su-
stabdyti.

Dveji metai kovos
2006 m. liepą klaipėdietė, gavu-
si vaiko tėvo leidimą, išvažiavo su 
dukra į Lietuvą, iš kur pranešė ne-
žadanti sugrįžti. Motina turėjo bu-
vusio sutuoktinio sutikimą dviem 
savaitėms išsivežti mergaitę į Lie-
tuvą. 

Teismai pripažino, kad mergai-
tės  išvežimas yra teisėtas, tačiau 
laikymas Lietuvoje be tėvo sutiki-
mo ir pasibaigus nustatytam ter-
minui yra neteisėtas. Vaiko globos 
klausimų Lietuvos teismai šioje 
byloje nesprendė – tai Vokietijos 
teismų kompetencija.

Daug kartų nagrinėję, grąžin-
ti ar ne buvusių sutuoktinių klai-
pėdietės Ingos ir vokiečio Micha-
elio Rinau dukrą į Vokietiją, teis-
mai yra priėmęs skirtingus spren-
dimus. 

Lenkijoje į avariją pateko au-
tobusas iš Vilniaus. Nesunkiai 
sužeista 11 žmonių, tarp jų 9 
vaikai. 

Nelaimė įvyko ketvirtadienio 
naktį Silezijos vaivadijoje, Sos-
noveco mieste. Rytiniame mies-
to aplinkkelyje susidūrė lengva-
sis automobilis, du sunkvežimiai 
ir autobusas, vežęs vaikus iš Vil-
niaus Jono Pauliaus II lenkų mo-
kyklos į Lenkijos Belsko Bialos 
mieste rengiamą gegužės 3-iosios 
Konstitucijos dienos minėjimą.

Pasak Lietuvos radijo, avari-
ją sukėlė ne pagal taisykles lenkęs 
lengvojo automobilio vairuotojas, 
todėl autobusas su moksleiviais iš 
Lietuvos atsitrenkė į prieš jį ta pa-
čia kelio juosta važiuojantį vilki-
ką. Smūgis nebuvo labai stiprus. 

Nesunkiai nukentėjo 9 moks-
leiviai, mokyklos direktorė ir au-
tobuso vairuotojas. Suteikus rei-
kalingą pagalbą ir atlikus tyrimus 
nukentėjusieji išleisti iš ligoninės. 

Vaikai apgyvendinti lenkų šei-
mose. Kaip ir planuota, mokslei-
viai Belsko Bialoje viešės iki sek-
madienio.

BNS inf.

Vaikai pateko 
į avariją
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L
ietuvai niekaip nepavyksta išvengti 
akibrokštų, kurie nedera rimta save 
laikančiai valstybei. Drąsų Lietuvos dip-
lomatijos iššūkį ES aptemdė rietenos 
Seime dėl Kosovo nepriklausomybės 
pripažinimo ir netikėtas aukščiausių 

pareigūnų ginčas dėl misijos Irake likimo.
Lietuva, vienintelė iš 27 šalių šią savaitę užbloka-
vusi ES derybas su Rusija dėl naujo partnerystės 
mandato, pateko į visos Europos žiniasklaidos 
akiratį. Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas privertė ES kolegas išgirsti mūsų 
šalies argumentus dėl derybų su Rusija. Lietuva 
reikalauja, kad Rusija užtikrintų energetinį sau-
gumą, bendradarbiautų persekiojant nusikaltė-
lius, įsipareigotų mokėti kompensacijas trėmimų 
aukoms ir spręstų nesibaigiančius teritorinius 
konfl iktus Gruzijoje ir Moldovoje.
Lietuvos reikalavimai ES sukėlė sąmyšį, nes 
Briuselis nebuvo įpratęs, jog mažos šalys gali 
ginti savo interesus taip pat kietai kaip ir didelės. 
Tačiau šis konfl iktas turi ir kitą medalio pusę: 
mūsų gali pradėti nemėgti ne tik Kremlius, bet 
ir Briuselis. Lietuva ES vadovų akyse gali tapti 
neprognozuojama ir nepatikima šalimi.
Tokį neigiamą įvaizdį tik dar labiau stiprina Sei-
me įstrigęs Kosovo valstybės nepriklausomybės 
pripažinimas. Lietuva, reikalaudama ES solidaru-
mo sprendžiant santykius su Rusija, pati turėtų 
demonstruoti solidarumą su ES dėl Kosovo, 
tačiau elgiasi priešingai. Seime svarstant Kosovo 
nepriklausomybės pripažinimą pirmu smuiku 

griežė radikalai, 
naujos valstybės 
sukūrimą vadinę nu-
sikaltimu, o Kosovo 
albanus – banditais.
Lyg to būtų negana, 
aukščiausi pareigū-
nai susipliekė dėl 
Lietuvos dalyvavimo 
karinėje misijoje 
Irake likimo. Krašto 
apsaugos ministras 

Juozas Olekas, prieštaraudamas Prezidento Valdo 
Adamkaus ir Užsienio reikalų ministerijos pozici-
jai, pareiškė nesutinkąs, kad Lietuva siųstų naują 
karių kontingentą į sąjungininkų misiją Irake. 
J.Oleko pareiškimas įžeidė valstybės vadovą. Šis 
pareiškė net nesirengiąs diskutuoti dėl jau priimtų 
sprendimų, nes tarptautinius įsipareigojimus 
vykdyti būtina. Aistros įkaito tiek, kad Užsienio rei-
kalų ministerijos sekretorius Žygimantas Pavilio-
nis ministrą apšaukė lyg mažą vaiką ir apkaltino 
politikavimu prieš artėjančius Seimo rinkimus.
Lietuvos karių dalyvavimas karinėje misijoje Irake 
kelia daug klausimų. Dauguma NATO sąjunginin-
kų jau traukiasi iš Irako, todėl karo iniciatoriams 
amerikiečiams vis sunkiau užtikrinti tvarką. Gal-
būt reikėtų trauktis ir Lietuvai, tačiau Prezidentas, 
užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai 
priėmė kitą sprendimą, jo ir derėtų laikytis. Jei 
J.Olekas mano kitaip, tegul grįžta į mediciną, o 
ne gadina Lietuvos ir JAV santykius.

L
ietuvoje šiuo metu formuojama 
šeimos ir paramos jai politika 
motinystę paverčia socialinės 
atskirties sinonimu, kaip teigia 
visuomeninių organizacijų at-
stovės.

Įstatymai nepalankūs motinoms
Lygių galimybių plėtros centro projektų 
vadovės Margaritos Jankauskaitės teigimu, 
Seime aktyviai palaikomi įstatymai, galintys 
apsunkinti daugelio motinų padėtį ir ku-
riantys rimtas kliūtis toms moterims, kurios 
motinystę siekia planuoti sąmoningai.
Anot jos, šiuo metu Seime svarstomi 
Šeimos paramos koncepcijos ir Šeimos 
pagrindų įstatymo projektai, kuriais norima 
daugybę lengvatų suteikti tradicinėms 
šeimoms, nesuderinami su demokratinės vi-
suomenės principais. Nes valstybės subjektu 
laikoma tik santuokos pagrindu sukurta šei-
ma, taip paženklinant ir socialinei atskirčiai 
pasmerkiant vienišas ar esant nesantuokinei 
partnerystei vaikus auginančias motinas.
„Statistika rodo, kad skurdas Lietuvoje turi 
moters, daugiavaikės ir vienišos motinos, 
veidą. Motinystė tampa rimta kliūtimi mo-
terims integruojantis į darbo rinką, siekiant 
gerai mokamų pareigų, o smurtas šeimoje 
paverčia jų motinystę kančia“, – spaudos 
konferencijoje teigė M.Jankauskaitė.

Politikai ignoruoja realybę
Socialinių tyrimų centro vadovė Jolanta 
Reingardė teigė, jog šiuo metu šeimos politika 
formuojama ignoruojant socialinę realybę. 
„Formuojant politiką užsimerkiama prieš 
duomenis, nekreipiama dėmesio, kad 28 proc. 
vaikų dabar gimsta ne santuokoje. Jei mes 
tai ignoruosime, išstumsime tas šeimas iš 
socialinės paramos subjektų sąrašo, ką mes 
darysime su ta populiacijos dalimi, kai jie 
paaugs, sulauks paauglystės ir bus užprog-
ramuoti tam tikram probleminiam elgesiui, 
socialiniai atskirčiai“, – įspėjo J.Reingardė.

Vienišų motinų genocidas
Pasak M.Jankauskaitės, tokia politika 
nustumia vienišas motinas į visuomenės 
paraštes, tačiau tuo pat metu siekiama pri-
imti Gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje 
įstatymą ir taip atimti iš moterų teisę sąmo-
ningai ir laisva valia planuoti motinystę.
Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos 
asociacijos vadovės Esmeraldos Kuliešytės 
teigimu, abortus draudžiantis įstatymas 
neužtikrins tos apsaugos, kurios galėtų 
tikėtis demokratinės valstybės piliečiai.
„Gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje 
įstatymas nesiekia sumažinti naujagimių 
sergamumo, mirštamumo, apsigimimų 
skaičiaus, persileidimų, jis neturi nieko 

bendra su nėščiųjų priežiūra, įvairių nėštu-
mo patologijų gydymu“, – sakė ji.
Pasak E.Kuliešytės, Lietuvoje nėštumą daž-
niausiai nutraukia 20–24 metų moterys, 
80 proc. nutraukia antrą ar trečią nėštumą. 
20 proc. abortą patyrusių moterų taip norėjo 
atidėti motinystę. 10 tūkst. moterų nėštumą 
nutrauktų, jei nematytų kitos išeities. 
„Uždraudusi abortą Lietuva tikrai neatrodys 
humaniškesnė, jos gyventojai – aukštesnės 
moralės. Tai būtų apgaulinga vizitinė kor-
telė, skelbianti, kad Lietuvoje abortų nėra, 
ir visos šios šalies moterys yra laimingos ne 

laiku ir neplanuotai pastojusios. Akivaizdu, 
kad draudžiantys įstatymai neveiksmingi 
mažinant abortų skaičių, jie tik užkerta kelią 
atlikti saugų abortą“, – kalbėjo E.Kuliešytė.

Netinkamos priemonės
Kaip teigė Socialinių tyrimų instituto De-
mografi jos centro vadovė Vlada Stankūnie-
nė, šeimos politikos formuotojai dažniau-
siai deklaruoja kilnius tikslus – norą kelti 
šeimos gerovę, didinti gimstamumą, tačiau 
jų siekia netinkamomis priemonėmis.
„To negalima pasiekti, jei įstatymuose 
įtvirtiname laisvės pasirinkti, kaip gyventi, 
draudimus ar apribojimus. Šeimos politika 
duoda rezultatų, kai tinkamai pasirenkami 
prioritetai. Finansinė parama svarbi, bet 
šiuolaikinei visuomenei ne mažiau svarbu 

sudaryti sąlygas derinti šeimą, vaikų augi-
nimą ir darbą“, – sakė V.Stankūnienė.
Anot jos, tik žemesnį išsilavinimą turin-
čioms moterims naudingos ir iki 2 metų 
prailgintos vaiko priežiūros atostogos, o 
aukštesnę kvalifi kaciją turinčios moterys, 
kurioms reikėtų labiau išplėtotų vaiko 
priežiūros paslaugų ar lankstesnių darbo 
sąlygų, jaučiasi diskriminuojamos.
„Daliai moterų tai labai puiku, bet pačioms 
aktyviausioms, labiausiai išsilavinusioms 
teks pagalvoti apie vaikų skaičiaus apribo-
jimą. Tik nedaugelis turinčių gerą darbo 
vietą, aukštą kvalifi kaciją ryžtasi išbūti 
namie ketverius ar daugiau metų“, – kalbė-
jo V.Stankūnienė.
Lygių galimybių plėtros centro projektų 
vadovė M.Jankauskaitė apgailestavo, kad 
priimant tokį sprendimą nepasinaudota 
kitų šalių patirtimi.
„Puikus pavyzdys galėtų būti Islandija, kur 
vaiko priežiūros atostogos padalijamos į tris 
lygias dalis: trečdalis – motinai, antra – 
tėvui, o kaip pasidalyti trečią, sprendžia 
tėvai“, – kalbėjo M.Jankauskaitė.
Anot jos, tokia nuostata ne tik padidintų 
vaiko priežiūros atostogų išeinančių vyrų 
skaičių, bet ir padėtų įtvirtinti lygių gali-
mybių nuostatas, sulaužytų visuomenėje 
egzistuojančias vyriškumo normas.
„Taip valstybė deklaruotų, kad vyras ir 
moteris turi ne tik vienodas teises, bet turi 
ir vienodas pareigas prižiūrėti vaikus. Kita 
vertus, skatinamos struktūrinės permainos 
visuomenėje, darbdaviui nebelieka skirtumo, 
įdarbinti vyrą ar moterį, nes abu išeitų vaiko 
priežiūros atostogų“, – teigė M.Jankauskaitė.

BNS inf.

Grėsmė:  visuomenininkai teigia, kad politikai motinas stumia į visuomenės paraštes.   
 Gintaro Mačiulio nuotr.

Šeimos politika išsigimsta

Mūsų gali pradė-
ti nemėgti ne tik 
Kremlius, bet ir Briu-
selis. Lietuva ES va-
dovų akyse gali tapti 
neprognozuojama ir 
nepatikima šalimi.

Margarita Jankauskaitė:

Statistika rodo, kad skurdas Lietu-
voje turi moters, daugiavaikės ir 
vienišos motinos, veidą.
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Startas duotas: Olimpiadai intensyviai rengiasi ne tik sportininkai, bet ir sir-
galiai. Perka olimpinę atributiką, aprangą, rezervuoja viešbučius ir lėk-

tuvo bilietus. Atostogas jie praleis Pekino 
stadionuose ir arenose. Sporto sirgaliai 
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Kelionių agentūros siūlo

Laikas.   3 savaitės.

Kaina.   50 tūkst. litų.

Pasiūlymą pateikia   „Saito“ rinko-
daros direktorius Remigijus Rūkaitis.  

Bilietai.   Sunkiausia gauti bilietus į 
fi nalines varžybas. Lietuviai labiausiai 
domisi krepšiniu – teks konkuruoti su 
kinų, amerikiečių, graikų sirgaliais. 

Viešbutis.   Jei Pekine norėsite gy-
venti tris Olimpiados savaites, pini-
ginė gali paplonėti ir 50 tūkst. litų. 
Anksčiau trijų žvaigždučių viešbutis Ki-
nijos sostinės priemiesčiuose kainavo 
80–90 eurų, dabar jo kaina šoktelėjo 
iki 400–500 litų už parą. Be to, vieš-
bučių administracija griežta – užsisa-
kyti kambarį galima trims savaitėms. 
Net jei gyvensite 10 parų, mokėti teks 
už 21 dieną.

Pramogos.   Vykstant Olimpiadai vi-
sas miestas gyvena sporto žaidynių 
ritmu. Lauko ekranuose bus tiesiogiai 
transliuojamos įvairios varžybos, vyks 
vakarėliai, ekskursijos ir susitikimai.

Alternatyva.   Visiems negavusiems 
bilietų „Saitas“ siūlo išeitį – kelionę į 
Vigo miestą Ispanijoje. Turėsite galimy-
bę pavakarieniauti su mūsų krepšinio 
žvaigždėmis ir palydėti juos į žaidynes.

Laikas.   9 dienos.

Kaina.   13 tūkst. litų.

Pasiūlymą pateikia   bendrovės 
„Baltic Clipper“ rinkodaros 
vadybininkė Dana Miškinytė.

Susidomėjimas.   Lietuviai kelione į 
Olimpines žaidynes pradėjo domėtis 
prieš metus. Dažniausiai prašoma viso 
paslaugų rinkinio.

Pasiūlymai.   Populiariausios kelio-
nės yra su 9 nakvynėmis, 6 rungtynė-
mis ir 2 ekskursijomis. Jos kaina – 13 
tūkst. litų. Trijų savaičių kelionės jau 
išpirktos. Dviejų savaičių kelionės kai-
na –14 800 litų ir 870 litų oro mokes-
čiai. Į kainą įskaičiuota 12 nakvynių 
trijų žvaigždučių viešbutyje Pekine, 9 
rungtynės ir 2 ekskursijos.

Viešbutis.   Lietuviams siūlomi trijų 
ir keturių žvaigždučių viešbučiai.

Pramogos.   Keliautojams siūlomos 
ekskursijos po Pekiną, Šanchajų, Hon-
kongą. Sporto turistai kviečiami nu-
vykti prie Kinų sienos, apsilankyti Pe-
kino operoje ir kitur.

Ingrida Mačėnė

K
ai prieš kelerius me-
tus buvo paskelbta, 
kad olimpinės žai-
dynės vyks Kinijoje, 
bendrovės „Omnitel“ 
prezidentas Antanas 

Zabulis pažadėjo: „Būtinai ten nu-
vyksiu.“ Likus šimtui dienų iki žai-
dynių atidarymo ceremonijos jis 
nusprendė, jog į Pekiną vyks ne 
vienas, bet su žmona Ramune.

Lieka sutvarkyti formalumus: 
suderinti darbo grafiką, atidėti 
rugpjūtį paprastai vykstančius su-
sitikimus, įsigyti bilietus, užsisa-
kyti viešbutį.

Tą patį daro ir Pilietinės atsako-
mybės fondo direktorius Mindaugas 
Reinikis. Rugpjūtį jis sirgs už Lietu-
vos sportininkus. „Kažkam patinka 
žaisti šachmatais, lošti ar šokti nak-
tiniuose klubuose. Aš kolekcionuo-
ju Europos ir pasaulio čempionatus, 
olimpiadas. Tai – mano silpnybė“, – 
kalbėjo M.Reinikis.

Sporto aistruolis ragina nebe-
laukti – dabar pats laikas organi-
zuoti kelionę į Pekiną. Už ją sirga-
liai pasiryžę mokėti daugiau nei 10 
tūkst. litų.

Ieško pigesnių bilietų
Kai pasaulio spauda rašo apie Pekino 
olimpines žaidynes, dažniausiai var-
toja ne sporto, bet politikos terminus. 
Tačiau sporto aistruoliai iš Lietuvos 
neketina politikuoti. Jie turi kitą tiks-
lą – palaikyti Lietuvos sportininkus.

Kad šį tikslą įgyvendintų, iš pra-
džių turi įsigyti bilietus. Į Peki-
ną galima vykti traukiniu iš Mas-
kvos, tačiau tokia kelionė užtruktų 
savaitę, todėl daugelis renkasi lėk-
tuvą. „Jau žinau, kad skrisiu su ke-

liais persėdimais. Bičiuliai vyks per 
Londoną, Stambulą, Maskvą, Hel-
sinkį. Kasdien gaunu žinučių apie 
pigesnius bilietus“, – sakė 27-erių 
M.Reinikis.

Para keturių žvaigždučių vieš-
butyje Azijoje paprastai kainuo-
ja apie 100 JAV dolerių, tačiau per 
Olimpiadą kainos šoktelės 5 kartus. 
Ar kainų šuoliai nebaugina sporto 
aistruolių? „Kelionę organizuos 
agentūra. Neturiu jokių ypatingų 
reikalavimų. Nebent kad viešbu-
tis būtų arčiau sporto centrų“, – 
45-erių A.Zabulis žino, kad vieš-
butyje tik nakvos. Tuo vyras įsiti-
kino Atėnuose – į jį grįždavo gero-
kai po vidurnakčio.

M.Reinikis kelionę organizuosis 
pats. „Pats ieškau paskutinės mi-
nutės bilietų ir nebrangios nakvy-
nės. Kelionių agentūros siūlo tris 
kartus brangiau“, – vilnietis pasi-
kliauja savo jėgomis.

Nakvynės namai, draugų būstas, 
nuomojami butai – lietuvio bičiu-
liai nelepūs, todėl gali gyventi po 
bet kokiu stogu. „Į krepšinio čem-
pionatą Podgoricoje, Juodkalnijoje, 
važiavome automobiliu. Net neži-
nojome, kur apsistosime. Per ilgąją 
pertrauką susitikome su ten nuvy-
kusiais draugais ir jie mus priėmė 
gyventi. Kur prisiglausti, rasime ir 
Pekine“, – įsitikinęs M.Reinikis.

Plūs į krepšinio arenas
Besirūpindami nakvyne sporto ais-
truoliai žvalgosi ir į bilietų sąrašus. 
Abu pašnekovai net nedvejoja, kad 
trispalve dažniausiai mosuos per 
krepšinio varžybas.

„Stebėsiu ir kitas varžybas, ku-
riose dalyvaus lietuviai. Jei reikės, 
bilietų į krepšinio turnyro fi na-
lą ieškosiu Pekine. Prieš čempio-

natą Ispanijoje dauguma irgi sakė, 
kad visi bilietai parduoti. Tačiau 
nuvykau ir bilietus įsigijau už kelis 
šimtus eurų“, – M.Reinikis pataria 
pranešimams apie graibstomus bi-
lietus neteikti per daug reikšmės ir 
vykti į Pekiną.

Bilietų kvotos Lietuvai kelia ne-
rimą ir A.Zabuliui, tačiau jis padėtį 
vertina optimistiškai. „Krepšinis – 
prioritetinis. Taip pat laukiu disko 
metikų Virgilijaus Aleknos ir Ger-
do Kanterio amžiaus dvikovos. Įdo-
mu, kaip pasiseks mūsų dviratinin-
kėms“, – A.Zabulis jau žino, į kokių 
sporto šakų varžybas pirks bilietus.

Miegos po tris valandas
Aistruolių armija Pekine laiką leis ne 
tik sporto arenose. Emocijos liesis ir 

mieste. „Noriu susipažinti su šalies 
kultūra. Bus įdomu išbandyti viešąjį 
transportą, paragauti vietos gėrimų. 
Tačiau nesu susidaręs tikslaus pla-
no, kurias vietas aplankyti“, – sakė 
M.Reinikis, labiausiai norintis pa-
bendrauti su vietos kinais.

Nors Kinijoje prabėgs didžio-
ji dalis vyro atostogų, jis negalvo-
ja apie poilsį. „Tokiuose renginiuo-
se paprastai miegu nuo 7 iki 10 val. 
ryto. Visas kitas laikas – varžy-
bos, pietūs, vakarėliai, šokiai nak-
tiniuose klubuose, ekskursijos“, – 
sakė M.Reinikis.

Dieną su naktimi painios ir 
A.Zabulis. Bendrovės „Omnitel“ 
vadovas neabejoja, kad viešnagė 
Kinijoje bus tikra šventė jo skran-
džiui. „Maistas ten visai kitoks 
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Sporto aistruolių armija rengiasi 
Artėjančios Olimpinės žaidynės tūkstančius Lietuvos 
sirgalių privertė jau dabar planuoti atostogas

Bilietų kainos

Pomėgis:   M.Reinikis turi silpnybę – jis su šalies krepšininkais keliauja po visą 
pasaulį.  Asmeninio archyvo nuotr.

Poilsis:   A.Zabulis (antras iš kairės) per varžybas pamiršta visus rūpesčius, prarėkia

Atidarymo  

ceremonija – 

1930 
litų Penkiakovė –  

nuo 45 litų

Sunkioji  

atletika – 

nuo 
15 
litų

Plaukimo varžybos –   

nuo 45 litųKrepšinio varžybos –  

nuo 25 litų 
fi nalas – 

nuo 130 
iki 420 litų

Geras jausmas, kai tavo komanda 
puikiai žaidžia, o aplink tave šūkauja 
trispalvėmis pasipuošę bendraminčiai.
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šturmuoti Pekiną

Ingrida Mačėnė

P
enkis kartus pakel-
tos viešbučių kai-
nos, mažos bilie-
tų kvotos – Lietu-
vos tautinio olimpi-
nio komiteto (LTOK) 

prezidentas A.Poviliūnas nuro-
do pagrindines priežastis, kurios 
sporto aistruolius turėtų priversti 
nevykti į rugpjūčio 8 d. prasidedan-
čias Vasaros olimpines žaidynes.

Tačiau priežasčių, kodėl spor-
to aistruoliai turėtų pradėti rūpin-
tis lėktuvo bilietais ir rezervuo-
ti viešbučius yra gerokai daugiau. 
A.Poviliūnas sako, kad Lietuvos de-
legacija bus gausiausia per visą Ne-
priklausomybės laikotarpį, o krep-
šinio rinktinė – pajėgiausia nuo Ar-
vydo Sabonio ir Šarūno Marčiulio-
nio svajonių komandos laikų.

– Ar sporto aistruoliai domisi 
galimybe vykti į Pekino olim-
pines žaidynes? Gal krepšinio 
arenų tribūnos, kaip ir Europos 
čempionate, nusidažys trispal-
vės spalvomis?
– Negalime patenkinti visų no-
rų, negavome didelių bilietų kvotų. 
Lietuvai į visų sporto šakų varžybas 
skirta 4652 bilietų. Kinijos valdžia 
ir organizacinis komitetas pabrėžė, 
kad visų pirma nori surengti šven-
tę savo šaliai – 1,3 mlrd. gyventojų. 
Yra 27 provincijos, iš kurių žmonės 
ir partijos vadovai suvažiuos į Pe-
kiną. Į krepšinio varžybas taip pat 
veržiasi JAV, Rusijos, Graikijos sir-
galiai. Bilietus šluoja tūkstančiais. 

– Rugpjūtį į Pekiną suvažiuos 
milijonai sporto aistruolių. Dau-
gelis dabar užsisako viešbučius. 
Ar dar liko laisvų vietų? 
– Iš anksto viešbučiais nepasirūpi-
nę aistruoliai susidurs su didelėmis 
kliūtimis. Kinijos valdžia viešbu-
čių kainas leido pakelti penkis kar-
tus. Tačiau daugelyje vis tiek nebus 
laisvų kambarių. Įsivaizduokite, kiek 
kainuos nakvynė! Tarptautinis 
olimpinis komitetas sutarė – bilie-
tų kainos į varžybas nebus keliamos, 
jos yra fi ksuotos. Kad būtų išvengta 
įvairių spekuliacijų, kiekvienas žmo-
gus bus identifi kuojamas. Visi, įsi-
giję bilietus į atidarymo ir uždarymo 
ceremonijas, į renginius eis tik gavę 
specialią akreditaciją. Ant jų ketina-
ma klijuoti nuotraukas.  

– Tautinėmis spalvomis išmar-
ginta atributika ir sirgaliai – ne-
atsiejami dalykai. Ar jau galima 
įsigyti specialiai Olimpiadai pa-
gamintų marškinėlių ar šalikų?
– Suvenyrų, pagamintų Pekine, 
kol kas neturime. Tačiau bendro-
vė „Audimas“ jau pristatė naują 
nacionalinės rinktinės aprangą. Ją 
gali įsigyti visi norintieji. 

– Ar Pekine bus už ką sirgti – 
kiek Lietuvos sportininkų vyks 
į Olimpiadą? Kurie iš jų gali 
pretenduoti į medalius?
– Jei šiandien vyktume į Olimpia-
dą, rinktinę sudarytų apie 60 spor-
tininkų. Tai pati didžiausia dele-
gacija per visą istoriją. Galutinį 
sprendimą priimsime liepos vidu-
ryje. Šansų dar turi mūsų lengva-
atlečiai, plaukikai. Prieš žaidy-
nes sunku kalbėti apie apdovano-
jimus. Bet dėl medalių kovos Virgi-
lijus Alekna, Austra Skujytė, dvira-
tininkės, penkiakovininkai, baida-
rininkai, būriuotoja, be abejonės, 
mūsų krepšininkai. 

– Kokiomis sąlygomis Pekine 
gyvens sportininkai?

– Mano kolegos šiuo metu vieši 
Kinijoje. Jie apžiūrinėja treniruo-
čių kompleksus. Susidarė įspū-
dis, kad tai geriausias olimpinis 
kaimelis, kokį teko matyti. Su-
komplektuoti 6 ir 9 aukštų pas-
tatai, juose įrengti patogūs butai 
sportininkams. Džiovyklos, tua-
letai, dušo kambariai – viskas, 
kad sportininkai tinkamai pasi-
rengtų startui. Po Olimpiados tie 
būstai bus parduoti paprastiems 
kinams.  

– Olimpinėse žaidynėse grei-
čiausiai nepavyks išvengti pro-
testų dėl Tibeto nepriklausomy-
bės. Baiminamasi teroristinių 
išpuolių. Ar sirgaliai ir sporti-
ninkai galės jaustis saugiai?
– Situacija kelia nerimą, bet vi-
si 205 nacionaliniai komitetai pri-
ėmė sprendimą dalyvauti Olimpia-
doje. Skaudu, kad olimpiečiai tam-
pa politiniais įkaitais. Tai didžiau-
sias sporto renginys ir tuo bando-
ma pasinaudoti. Suprantu proble-
mas, bet nereikėtų jų sieti su spor-
tu. Rengėjai garantuoja, kad bus 
užtikrintas ir sportininkų, ir aist-
ruolių saugumas.

Olimpiada nebraškės nuo lietuvių
Artūras Poviliūnas turi blogą žinią į Olimpines žaidynes norintiems 
vykti sporto aistruoliams – mūsų šaliai skirti 4652 bilietai

Veteranas:   LTOK dvidešimt metų vadovaujantis A.Poviliūnas sako, kad sirga-
liams Kinijoje bus sudarytos puikios sąlygos.  Tomo Raginos nuotr.

Planuojama, kad 
per žaidynes tvar-
ką Pekine palaikys 
200 tūkst. polici-
ninkų ir kariškių.

Planuojama, kad 
šiais metais Pekine 
varžysis 10 500 pa-
jėgiausių planetos 
sportininkų.

Bus išdalyti 302 
olimpinių medalių 
komplektai. Varžy-
bos vyks 39 sporto 
kompleksuose.

                              Vyks 28
                       sporto šakų
                    rungtys. 
 165 rungtys – vyrų,
      127 – moterų, 
      10 – mišrios.

XXIX olimpinių žaidynių atidarymo         
   ceremonija vyks 2008 m. 
       rugpjūčio 8 d. Pekine 
            20.08:08 val.

Rungtys Apsauga 

Skaičiai
Sportininkai

Atidarymas 

nei Lietuvoje. Labai mėgstu tai-
landiečių virtuvę, iš kinų patie-
kalų norėsiu paragauti Pekino an-
ties. Darbo dienomis Pekine res-
toranai uždaromi apie 22 val. Gal-
būt „Švyturys“ tradiciškai atida-
rys savo barą“, – tikisi A.Zabulis 
ir mano, kad restoranai Kinijo-
je olimpinėmis savaitėmis dirbs 
ilgiau. 

Aistruolis planuoja pažintines 
ekskursijas. Aplankys Didžiąją kinų 
sieną, bent dieną praleis Uždraus-
tajame mieste. „Pekino senamies-
tis gyvybingas ir gražus, būtinai 
ten pasivaikščiosiu. Vieną dieną 
kelsiuosi ypač anksti, kad pama-
tyčiau, kaip rytais kinai parkuo-
se praktikuoja taiči mankštą“, – 
planavo sporto turistas. Iš Kinijos 
jis planuoja parsivežti loginių žai-
dimų. „Su vaikais pasuksime gal-
vas“, – vylėsi A.Zabulis.

Dėvės olimpinę aprangą
Ar sporto aistruoliai turi olimpi-
nę aprangą ir kitų sirgalių atribu-
tų? „Keista, kad Lietuvoje jos ne-

galima įsigyti. Draugai iš užsienio 
negali nusipirkti marškinėlių su 
mėgstamų krepšininkų pavardė-
mis. Kodėl žinomi gamintojai ne-
pasinaudoja padėtimi?“ – stebė-
josi M.Reinikis. Pekino olimpia-
dai jis turi specialią aprangą – na-
cionalinėmis spalvomis išmargin-
tus marškinėlius ir šortus, kuriuos 
dėvėjo ne vienose rungtynėse.

„Geras jausmas, kai tavo ko-
manda puikiai žaidžia, o aplink ta-
ve šūkauja trispalvėmis pasipuošę 
bendraminčiai. Graikijoje atrodė-
me kaip komandos nariai“, – Atė-
nų olimpiados akimirkas iki šiol 
pamena A.Zabulis.

Pekine bendrovės „Omnitel“ 
vadovas taip pat vilkės marški-
nėlius su užrašu „Lietuva“. Palai-
kymo šūksnius sustiprins speci-
alus švilpukas. Jis visada atsidu-
ria A.Zabulio lagamine, kai vyras 
vyksta į sporto varžybas. „Jis su-
kelia didžiulį triukšmą. Šalia sė-
dintys žmonės traukiasi į šonus“, – 
A.Zabulis mano, kad jo švilpukas 
gąsdina aplinkinius.

Šaltinis: „Baltic Clipper“

 balsą.  Tomo Raginos nuotr.

Uždarymo ceremonija –  

1220 litų

Plento dviračių  

varžybos – nemokamos
Dviračių trekas –  

45 litai



1. „Tores“

Paslaugos. Restoranas įsikūręs 
atokiau nuo miesto centro, virš 
Vilnios slėnio. Lankytojus la-
biausiai vilioja žaliais vaizdais 
ir senamiesčio platybėmis. Nuo 
Užupio kalvų atsiveria įspūdin-
ga panorama, nubarstyta bažny-
čių bokštais. Lauko terasa deng-
ta mediniu stogu, todėl čia jau-
ku sėdėti ir lyjant lietui. Svečiai 
giria restorane gaminamą jautie-
nos didkepsnį ir obuolių pyragą. 
Atvažiavusiems automobiliu teks 
vargti ieškant, kur jį pastatyti, – 
šalia kavinės vos 10 stovėjimo 
vietų. Be to, restorano lankyto-
jus dažnai glumina gretimuose 
kiemuose išdaužyti langai ir ne-
tvarkinga aplinka. Didelės kainos 
taip pat atbaido dalį lankytojų. 
Rekomenduoja. Televizijos lai-
dų vedėja Edita Mildažytė: „Ne-
svarbu, ką duoda valgyti, viskas 
nublanksta prieš vaizdą. Kažkada 
sėdėdama prie kavos puodelio su-
skaičiavau 11 bažnyčių bokštų.“ 
Kainos. Mocarelos salotos – 13 li-
tų. Jautienos didkepsnis – 50 litų. 
Trupininis obuolių pyragas – 7 li-
tai. Šviežiai spaustos morkų sul-
tys – 6 litai.
Vertinimas. Vieta – 5 ba-
lai. Valgiaraštis – 5 balai. 
Interjeras – 5 balai. Ap-
tarnavimas – 5 balai. Pri-
einamumas vidutiniam 
vartotojui – 4 balai.  

2. „St. Valentino“

Paslaugos. Ties Vilniaus ir Tra-
kų gatvių sankirta ant „St. Valen-
tino“ stalų kiekvieną pavasarį su-
plazdena languotos staltiesės. Sė-
dint prie staliukų staliukų atsive-
ria judrios Vokiečių gatvės vaizdas. 
Italų restorane-picerijoje prie  lau-
ko staliukų gali susėsti 64 lankyto-
jai. Atskira lauko erdvė žavi jauku-
mu ir žaliuojančiais gėlynais. Val-
giaraštis gausus, patiekalai gar-
dūs. Virtuvei vadovauja italų kuli-
narijos žinovas. Tiesa, jei pietausi-
te kasdien, teks gerokai papurtyti 
piniginę. Kitas kavinės minusas – 
triukšminga aplinka. Automobilių ir 
žmonių spūstys trikdo saugančiuo-
sius privatumą. Čia dažnai sutiksite 
lietuviško žvaigždyno atstovų: Ge-
diminą Jaunių, Ramūną Rudoką ar 
Agnę Šemberienę. 
Rekomenduoja. Televizijos ir ra-
dijo laidų vedėja Skaiva Jasevičiūtė: 
„Vertinu italų virtuvę – „St. Valen-
tino“ yra iš ko pasirinkti. Be to, pa-
tinka sėdėti judrioje gatvėje ir ste-
bėti pro šalį skubančius žmones.“
Kainos. Pica „Margarita“ – 17 li-
tų. Ryžiai su jūros gėrybėmis – 28 
litai. Desertas „Tiramisu“  – 17 
litų.
Vertinimas. Vieta – 4 
balai. Valgiaraštis – 5 ba-
lai. Interjeras – 5 balai. 
Aptarnavimas – 5 balai. 
Prieinamumas viduti-
niam vartotojui – 4 balai. 

3. „Post Skriptum“

Paslaugos. Pagrindinėje sosti-
nės gatvėje, Gedimino prospek-
te, įsikūrusi kavinė šiltuoju metų 
laiku lūžta nuo lankytojų. Vaka-
rais 44 vietų lauko terasoje sunku 
rasti laisvą kėdę. Dieną populiaru 
išgerti kavos, užsirūkyti ir pajusti 
sostinės gyvenimo pulsą. Dieno-
mis čia pietauja menininkai, stu-
dentai, tarnautojai. Automobilį 
patogu pasistatyti šalia esančia-
me požeminiame garaže – vietos 
dažniausiai rasite. Nors aplinka 
puiki, valgiaraštis skurdokas, o 
patiekalai nežavi subtiliu skoniu. 
Kadangi mažos kainos, mažos ir 
porcijos. Tačiau paperka aptarna-
vimas – padavėjos dažnai išeina į 
lauką pasiteirauti, ar ko netrūks-
ta. Didžiausias trūkumas – Gedi-
mino prospektu važiuojantys au-
tomobiliai
Rekomenduoja. Muzikantas 
Igoris Kofas: „Labai patogi vieta – 
pats centras. Mėgstu važinėtis 
dviračiu, o čia patogu sustoti, iš-
gerti arbatos ir važiuoti toliau.“ 
Kainos. Šviežiai spaustos sultys – 
5 litai. Puodelis kavos – 2,5 lito. 
Graikiškos salotos – 6 litai. Upė-
takis – 15 litų. 
Vertinimas. Vieta – 5 
balai. Valgiaraštis – 2 ba-
lai. Interjeras – 4 balai. 
Aptarnavimas – 5 balai. 
Prieinamumas viduti-
niam vartotojui – 5 balai. 

4. „Amatininkų užeiga“ 

Paslaugos. Sostinės širdyje įsi-
kūrusi kavinė prisėsti kviečia ir 
vilniečius, ir miesto svečius. 44 
vietų lauko terasa veikia jau nuo 
balandžio mėnesio. Čia galima 
pasivaišinti kava, alumi ir lietuvių 
virtuvės šedevrais. Užeiga garsė-
ja jautienos kepsneliais, gamina-
mais iš aukščiausios rūšies išpjo-
vos. Apžiūrėję miestą „Amatinin-
kų užeigoje“ užsieniečiai mielai 
ragauja cepelinų, tačiau porcijos 
čia nėra didelės. Nuo gegužės va-
karoti galima ir Rotušės aikštėje. 
Čia kur kas erdviau – 352 vietos. 
Atvykus automobiliu, teks mokė-
ti už stovėjimą. Beje, vietų ne vi-
sada yra. Lankytojus kartais pik-
tina padavėjų neatidumas ir dė-
mesio stoka. 
Rekomenduoja. TV3 žinių ve-
dėjas Gediminas Jaunius: „Lau-
ko kavines renkuosi pagal vaizdą 
ir maistą. Vasarą Rotušės aikštė 
man primena Italiją, smagi kom-
panija ir žmonių būreliai pra-
skaidrina nuotaiką.“ 
Kainos. Jautienos kepsneliai – 
29,50 lito. Didžkukuliai – 14,90 
lito. Obuolių pyragas – 7,50 lito. 
Kava –3,50 lito. 
Vertinimas. Vieta – 5 
balai. Valgiaraštis – 4 
balai. Interjeras – 4 balai. 
Aptarnavimas – 3 balai. 
Prieinamumas viduti-
niam vartotojui – 4 balai. 

5. „Pilies menė“

Paslaugos. Vienoje judriausių 
Senamiesčio gatvių įsikūrusi už-
eiga šiltuoju sezonu pilna lanky-
tojų. Pilies gatvėje lauke prisėsti 
gali 30–40 žmonių. Užsieniečiai, 
studentai, tarnautojai – čia ren-
kasi pati margiausia publika. Lie-
tuvių patiekalais ir įvairiais bly-
nais kavinė vilioja ilgiau kaip de-
šimtmetį. Labiausiai „Pilies me-
nė“ garsėja bulviniais blynais, o 
šeimininkai garantuoja, jog čia 
jie kepami pagal senų laikų tradi-
cijas. Švelniai plazdenant pavasa-
rio vėjui čia galima sukirsti ir die-
nos pietus. Vasarą Katedros aikš-
tėje įsikuria 250 vietų antroji „Pi-
lies menės“ lauko kavinė. Čia ga-
lima stebėti, kaip kepsninėje ke-
pami kepsniai, grožėtis šalia sto-
vinčia Katedra, Valdovų rūmais.
Rekomenduoja. Virėja Vilma Na-
vickaitė: „Ketvirtadieniais ir 
penktadieniais Katedros aikštė-
je skamba gyva muzika. Vakarais 
„Pilies menėje“ šurmuliuoja visi 
sostinės studentai.“ 
Kainos. Bulviniai blynai – 9 litai. 
Šaltibarščiai – 6,50 lito. Aguonų 
pyragas – 7,50 lito. Kava – 3,30 
lito.
Vertinimas. Vieta – 5 
balai. Valgiaraštis – 4 
balai. Interjeras – 3 balai. 
Aptarnavimas – 2 balai. 
Prieinamumas viduti-
niam vartotojui – 5 balai. 

Iš viso: 

24 
balai

Iš viso: 

23 
balai

Iš viso: 

21 
balas

Iš viso: 

20 
balų

Iš viso: 

19 
balų

Penkios Vilniaus geriausios...

Ingrida Mačėnė

A
tšilus orams aktorių 
Ramūną Rudoką dažnai 
galima sutikti gatvėje. 
Ypač dabar, nes vakar 
sostinėje ofi cialiai pra-
sidėjo lauko kavinių se-

zonas. Daugelis restoranų ir barų sta-
liukus išnešė į terasas ar lauko aikš-
teles. „Pietūs ar pusryčiai po atvi-
ru dangumi – šventas reikalas“, – 
aktorius džiaugėsi, kad nuo gegu-
žės 1-osios lauko kavinės vėl kvie-
čia lankytojus. Saulės spinduliais 

R.Rudokas mėgaujasi Užupyje ar-
ba senamiesčio kavinėse.

 „Vilniuje įrengta nedaug kavi-
nių, kurių staliukai stovi triukš-
mingose gatvėse. Paprastai tokio-
se nesėdžiu“, – „Pramogų“ skai-
tytojams R.Rudokas patarė rink-
tis ramesnes vietas. 

Žmonių replikos viešoje erdvė-
je – įprastas reiškinys. „Į žmonių 
žvilgsnius ir vertinimus nekrei-
piu jokio dėmesio. Man kartais 
irgi įdomu, ką aplinkiniai valgo ir 
geria“, – vilniečio gerbėjų dėme-
sys nebestebina. 

Graži aplinka svarbiau už 
maistą. „Pirmenybę visada tei-
kiu geram vaizdui. Juk kiekvienas 
restoranas ar kavinė turi ką nors 
tokio, kas iš tiesų skanu“, – tei-
gė maistui pernelyg neišrankus 
aktorius. Saulėtą dieną kavinė-
je smagiausia. „Blogu oru niekas 
nelenda į gatvę be pagrindo“, – 
įsitikinęs R.Rudokas. 

Geriau išbandyti kelias vietas. 
Renginių vedėjas bėga nuo ruti-
nos: „Stengiuosi valgyti įvai-
rų maistą, todėl kasdien nevars-
tau tos pačios kavinės durų. Be 

to, keičiasi valgiaraštis, vir-
tuvės šefas, interjeras.“ O štai 
aptarnavimo kokybė traukia kli-
entus. „Mane siutina, kai pada-
vėjai nereaguoja į pastabas. Jei 
tau sultis neša 15 minučių, į tokią 
vietą stengiuosi nebegrįžti“, – 
R.Rudokas sakė dažnai auklėjan-
tis aptarnaujantį personalą.

Lauko kavinėse galima rū-
kyti. „Kol kas man tai – pra-
našumas. Šiuo metu mėgi-
nu išsivaduoti iš nikotino pan-
čių“, – valios stiprybę bando 
R.Rudokas.  

2. „St. Valentino“

Paslaugos Ties Vilniaus ir Tra

st Skriptum“

Paslaugos Pagrindinėje sosti

3. „Pos

Paslaug

matininkų užeiga“ 

Paslaugos Sostinės širdyje įsi

4. „Am

Paslaug

ies menė“

Paslaugos Vienoje judriausių

5. „Pil

Paslaug

Pietaujančio R.Rudoko nevargina praeivių žvilgsniai

Įprotis:   lauko kavinėje R.Rudokas vi-
sada užsidega pypkę ir užsisako kavos.  
 Tomo Černiševo nuotr.

Lauko kavinės Lauko kavinės 
ir restoranaiir restoranai

11

22 33 44 55

Roko Medonio, Tomo Černiševo ir Tomo Raginos nuotr.
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Savaitgalis mieste

Gatvėje instrumentais virsta ir buteliai

Ingrida Mačėnė

D
augelis muzikantų 
suplanavo savaitgalį. 
„Ir tu ten grosi?“ – 
klausė Andriaus Ma-
montovo pradedan-
tis gitaristas. Vai-

kinas netikėjo, kad jam pavyks su 
Lietuvos scenos dievuku pasirody-
ti vienoje scenoje. Visai nesvarbu, 
kad ta scena virs Lietuvos miestų 
gatvės.

„Taip, grosiu, – atsakė A.Ma-
montovas. – Mėgstu groti gatvėje – 
tai geros energijos užtaisas.“

Šeštadienį praeivius jis ragina 
mesti į šalį grotuvus, radiją ir ausi-
nes. Scenos veteranas gatvės šven-
tėje laukia visų muzikuojančių – 
neatsižvelgiant į amžių, muzikos 
stilių ir profesionalumo lygį.

Hokšila laukia padėjėjų
Šimtai muzikantų gros sostinė-
je. Rengėjai skaičiuoja, kad Sena-
miesčio gatvėse ir aikštėse pasiro-
dys daugiau nei tūkstantis atlikė-
jų ir grupių.

Hokšila, Julija Ritčik, Sasha Son – 
šiemet Vilniaus gatvėse praeivius 
linksmins vos keletas žinomų at-
likėjų. „Grosiu Pilies gatvėje. Ti-
kiuosi, miestiečiai mielai prisidės 
ir gros kartu. Praėjusiais metais 
improvizuoti padėjo aštuoni pra-
eiviai“, – pasirėmęs į gitarą kal-
bėjo Hokšila. Muzikantas garsė-
ja kaip įvairių gatvės akcijų daly-
vis, todėl groti čia jam vienas ma-
lonumas.

„Tikiuosi, bus geras oras“, – tris 
kartus į stalą pabeldė A.Mamontovas. 
Gatvės muzikos dienos idėjos auto-
rių rytoj bus galima išvysti daugely-
je sostinės vietų.

„Grosiu ir fi lmuosiu. Vėliau mu-
zikantų pasirodymus dėsiu į inter-
netą“, – žadėjo A.Mamontovas.

Būgnai iš šiukšlių
Originali muzika griaudės ne tik 
gatvėse ir aikštėse. „Artistai“, 
„Bix“, „Tarantino“ – gyvos mu-
zikos idėją palaiko daugelis sosti-
nės barų ir klubų. „Barbacan“ nuo 
20 val. lankytojus vilios perkusijos 
garsais ir uždegančiu ugnies šou. 
Kavinės papėdėje esančioje pievo-
je šventė truks iki paryčių.

Tikimasi, kad nemenko susido-
mėjimo sulauks švaros akcija „Da-
rom 2008“. „Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto kiemelyje 15 val. 
iš surinktų šiukšlių bus gaminami 
mušamieji instrumentai. „Bandysi-
me improvizuoti naudodami plasti-
kinius butelius. Su Eimantu Belicku 
ir Meinardu Brazaičiu atliksime spe-
cialiai festivaliui „Be2gether“ su-
kurtą ritmą“, – pasakojo muzikantai 
ir kvietė dalyvauti visuotinėje talko-
je bei būgnų šou. Tarp dvidešimties 
būgnininkų bus A.Mamontovas ir 
Viktoras Diawara.

Skambės ir pajūris
Vilnius, Neringa, Panevėžys, Kau-
nas, Klaipėda, Visaginas, Druski-
ninkai, Kėdainiai, Šilalė – gatvės 
muzikos festivalis vyks daugiau 
kaip pusėje Lietuvos miestų.

Uostamiestis gatvės muzika gy-
ventojus džiugins nuo ankstyvo ry-
to. Senamiesčio teritorijoje, nuo se-
nojo Turgaus žiedo iki Liepų gat-
vės, skambės folklorinė, klasikinė, 
džiazo, roko muzika bei dainuoja-
moji poezija. „Colder“, „Devynia-
ragis“, „Šanti“ – tai tik keli pava-
dinimai kolektyvų, grosiančių uos-
tamiestyje.

Keturiolikoje Nidos vietų – 
pamario pakrantėje, jachtklube, 
miesto centre – irgi rinksis mu-
zikantai. Radijo stotis „Nerin-
ga FM“ nuolat transliuos repor-
tažus iš karščiausių Gatvės muzi-
kos dienos vietų. Beje, sekmadienį 

nuvažiuoti į Nidos kopas bus gali-
ma itin pigiai. Jei vyksite autobusu 
Klaipėda–Nida, bilietą atstos mu-
zikos instrumentas.

Kitame pajūrio kurorte – Pa-
langoje – laukiama poilsiauto-
jų antplūdžio. Šurmuliuojančioje 
J.Basanavičiaus gatvėje bus ban-
doma keisti klausytojų skonį – ant 
šaligatvio gitaras brązgins alter-
natyviosios ir roko muzikos mė-
gėjai.

Laikinojoje sostinėje Gatvės 
muzikos diena griaudės Kauno dra-
mos teatro kiemelyje. Čia plokšte-
les suks K.U.B. komanda, repuos 
hiphopo atlikėjas Medonas, vyres-
nius klausytojus linksmins senjoras 
Petras Remeikis ir kiti.

„Kai kurie 
kauniečiai išvy-
ko į sostinę“, – 
A.Mamontovas 
paaiškino, ko-
dėl gatvės mu-
zikantai bursis 
vienoje vietoje. Ta-
čiau muzikantas 
mano, kad Kau-
no gatvėse pasiro-
dys ir iš anksto ne-
užsiregistravusių 
grupių.

Ingrida Mačėnė

Sostinės gatves užplūdo Che Gu-
evaros marškinėliais ir raudono-
mis žvaigždėmis pasipuošę žmo-
nės. Kas jie tokie? Tie vyrai ir mo-
terys skubėjo į sostinės Šermukš-
nių gatvę, kur duris atvėrė naujas 
klubas „Havana Social club“. Tą 

vakarą komunistinės šalies garsus 
klube skleidė didžėjai D.R., ener-
gingieji „InCulto“, ispanai „Los 
Afro Rumberos“. 

Tikro garso ir originaliais rit-
mais vakarėlių liūtus „Havana So-
cial Club“ pasitikti žada kiekvie-
ną savaitgalį. Salėje, kurioje telpa 
200 žmonių, gali linksmintis ne tik 

kokteilių „Cuba Libre“ ir „Havana 
Nights“ mėgėjai.

Puiki akustika ir spalvingas ap-
švietimas turėtų papirkti dauge-
lį gyvos muzikos mėgėjų. Soul, 
funk, jazz, electro blues – šiuos 
muzikos stilius tikrai išgirs klubo 
„Havana Social Club“ lankytojai. 
Planuojama, kad šioje scenoje pa-

sirodys ir vietos muzikantai, ir ki-
tų šalių muzikiniai projektai. 400 
svečių vakarais lauks šalia esan-
tis kokteilių baras ir antra nakti-
nio klubo salė.

Septintojo dešimtmečio sti-
liaus vakarėliuose bus gausu ryš-
kių spalvų. Interjere dominuoja art 
déco stiliaus ornamentai ir origina-

lūs šviestuvai, sienas puošia mar-
gaspalvė tapyba. Tualete galima 
paskaityti Kubos spaudos. Šalia 
esančiame lounge stiliaus restora-
ne pasistiprinti siūloma ir vėlų va-
karą. Dienomis jis vilioja komplek-
siniais pietumis – valgiaraštyje ra-
site ne vieną ispanų ar Kubos vir-
tuvės patiekalą.

Miestus iš stingulio vaduos žinomos 
ir eksperimentuojančios grupės

Ženklai:   ryškiaspalvis „Havana Social Club“ pramogų centras, kuriame įrengtas naktinis klubas ir restoranai, vilios lotynų muzikos gerbėjus.  Tomo Černiševo nuotr.

 Užupis
 Sereikiškių parkas
 Neries krantinė 
 Europos aikštė 
 Pilies gatvė
 Maironio gatvė
 Vokiečių gatvė

 Subačiaus gatvė 
 Didžioji gatvė
 Universiteto gatvė 
 Stiklių gatvė 
 Aušros Vartai 
 Pylimo gatvė 
 Trakų gatvė 
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Gatvės muzikos festivalio žemėlapis (Vilnius)

Kubos revoliucionieriai persikėlė į Vilniaus centrą

1000 – tiek žmonių dainuos ir 
gros sostinės gatvėse.

328 muzikos kolektyvai užsiregistra-
vo Vilniaus mieste.

3000 – tiek muzikantų pasirodys 
Lietuvos gatvėse.

32 – tiek Lietuvos miestų ir miestelių 
dalyvaus gyvos muzikos festivalyje.

Skaičiai
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Ingrida Mačėnė

P
avergti publiką ir išlik-
ti viršūnėje – tokį siekį 
kiekvieną kartą lipda-
mas ant scenos sau iš-
kelia garsiausias grai-
kų kilmės dainininkas 

D.Roussas. Jis žino, ką reiškia dai-
nuoti 30 tūkst. žmonių miniai ir 
duoti po kelis interviu per parą. 

Prieš tris dešimtmečius garsusis 
graikas surengdavo po 380 koncer-
tų per metus. Dabar gastrolių sąra-
šas gerokai trumpesnis, tačiau sce-
nos vetaranas neabejoja: publika jį 
vis dar myli.

Moterys nelieka abejingos so-
draus operinio tembro balsui ir ro-
mantika persmelktoms dainoms. 
Tačiau „Goodbye My Love Good-
bye“ ir „Forever And Ever“ hitų at-
likėjas apsisprendė keisti repertua-
rą, todėl garsiausius savo kūrinius 
Vilniuje atliks paskutinį kartą.

„Dabar ilsiuosi, balandį pralei-
dau namie“, – „Pramogoms“ iš sa-
vo namų Atėnuose telefonu kalbė-
jo dainininkas. 

– Į Lietuvą atvykstate antrą 
kartą. Ar prisimenate pirmą 
viešnagę?

– Vilniuje yra labai daug bažny-
čių – tarsi mieste, išlikusiame nuo 
antikos laikų. Praėjusį kartą buvo 
labai daug sniego – negalėjau pa-
sivaikščioti. Vis dėlto aplankiau 
vieną bažnyčių, ji paliko gilų įspū-
dį. Deja, nepamenu jos pavadinimo. 
Įsiminiau jaukius restoranus, pui-
kią publiką. Tikiuosi, kad visa tai 
pamatysiu vėl.

– Nusprendėte koncertuoti su 
kameriniu orkestru. Kodėl?
– Nes man patinka gyva muzika. 
Be to, šis turas – paskutinis mano 
karjeroje. Lietuviai dar kartą iš-
girs klasikines mano dainas. Kon-
certuosiu ir kitose Baltijos šaly-
se, Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, Rusijoje. Mano dainas girdės ir 
Pekino olimpinių žaidynių svečiai. 
Vėliau keisiu muzikos stilių.  

– Kitąmet sukanka 40 metų, 
kai esate scenoje. Gal ketinate 
rengti išskirtinį koncertą?
– Bus išleista mano biografi ja, su-
kurtas dokumentinis fi lmas apie mu-
zikinę veiklą. Atėnuose, Akropolyje, 
rengiamas grandiozinis koncertas su 
Londono simfoniniu orkestru. Turėtų 
būti fantastiškas šou! Po jo gerbėjai 
galės įsigyti koncerto DVD versiją. 

– Jūsų šlovė neblėsta. Kaip pa-
vyksta išsilaikyti viršūnėje?
– Jei artistas per metus suren-
gia daugiau nei 80 koncertų visa-
me pasaulyje, gali save vadinti po-
puliariu. Džiaugiuosi, kad publika 
manęs laukia. Taip, aš kartais pa-
vargstu nuo interviu, bet už popu-
liarumą tenka mokėti.  

– Lietuvoje jūsų koncertas bus 
dedikuotas visoms Lietuvos 
motinoms, nes tas gegužės 
sekmadienis – Motinos die-
na. Ar turite dainų, skirtų sa-
vo mamai?
– Man motina – ypatingas žmogus. 
Todėl visos mano dainos dedikuo-
tos jai. Motina – vienintelė mote-
ris, kuria vyras gali iš tikrųjų pasi-
tikėti (kvatoja).

– Ar jūsų šeimoje yra ir daugiau 
muzikuojančiųjų?
– Mano sūnus Kirilas dirba disk-
žokėjumi, šiuo metu jis kuria ma-
no dainų perdirbinius. Drauge pa-
rengėme naują dance-house muzi-
kos stiliaus albumą. Dukra Emilija 
rašo mano biografi ją ir stato doku-
mentinį fi lmą. Kartais ji man pade-
da kaip vadybininkė. Didžiuojuosi 
savo vaikais. 

– Scenoje visada atrodote ele-
gantiškai, vadinasi, domitės 
mada. Kokių dizainerių drabu-
žius labiausiai mėgstate?

– Kai viešėjau Lietuvoje, susi-
pažinau su viena drabužių kūrėja, 
gaila, nepamenu jos vardo... Ji man 
pasiuvo puikų kostiumą. Apskritai 
vardai man nieko nereiškia – svar-
biausia kokybė ir talentas.

– Kiek savo spintoje turite kos-
tiumų? 
– Neskaičiavau, gal kokius du šim-
tus... Daugelis jų – klasikiniai, juodi. 

– Garsūs žmonės mėgsta pra-
bangą, koncertų rengėjams pa-
teikia įvairių pageidavimų. Ar 
jūsų reikalavimų sąrašas ilgas? 
– Vertinu geros kokybės daiktus, 
bet išpuikęs nesu. Jie neturi būti 

kuo nors ypatingi – mėgstu pato-
gius automobilius, jaukius viešbu-
čius, gardų maistą. Daugiau nieko 
nesakysiu – leisiu jums paspėlio-
ti (juokiasi). 

– Turite problemų dėl ants-
vorio. 1982 m. su Veronique 
Skawinska išleidote knygą 
„Svorio klausimas“, kurioje 
atvirai apie tai prakalbote ir pa-
siūlėte įvairių dietų. Kaip jau-
čiatės dabar?
– Jaučiuosi gerai. Tai seni dalykai, 
apie juos daugiau nenoriu kalbėti. 
Tos knygos leidyba buvo sėkminga, 
ir taškas. 

Po 40 metų keis raktą į gerbėjų širdis

Demio Rousso vizitinė kortelė

Motinos dieną koncertą Vilniuje rengiantis D.Roussas 
paskutinį kartą atliks klasika tapusias dainas 

Užimtas:   61-ų atlikėjas D.Roussas – nebe toks populiarus kaip prieš tris de-
šimtmečius, bet vos spėja dalyti interviu – kartais jų būna trys keturi per dieną.  
 Redakcijos archyvo nuotr.

Bendri duomenys: 
Vardas. Artemijas 
Ventouris Roussas.
Gimė 1946 m. 
birželio 15 d. Egipte, 
graikų George’o ir Olgos 
Roussų šeimoje. 
Augo Aleksandrijoje. 

Karjera. Vaikystėje dainavo bažnyčios 
chore, studijavo muzikos teoriją, 
išmoko groti gitara ir trimitu. Nuo sep-
tyniolikos grojo grupėje „The Idols“. 
Kita D.Rousso grupė „We Five“ buvo 
populiari Graikijoje. 1968 m. išgarsėjo 
kaip vokalistas, kai su muzikantu 
Vangeliu įkūrė progresyvaus roko 
grupę „Aphrodite’s Child“. 

Solistas. Su hitu „We Shall Dance“ 
D.Roussas pradėjo solo karjerą ir užkaria-
vo Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Pran-
cūzijos populiariausių dainų dešimtukų 
viršūnes. Netrukus surengė gastroles. Jų 
kulminacija tapo koncertas Rio mieste, 
sutraukęs 30 tūkst. žiūrovų. Po trejų me-
tų įrašė populiariausius hitus „Goodbye 
My Love Goodbye“ ir „Forever And Ever“. 

Poliglotas. Demis Roussas 
dainuoja ne tik graikiškai 
ir angliškai, bet ir 
vokiškai, itališkai, 
ispaniškai, prancūziškai. 
Jei nebūtų dainininkas, 
norėtų tapti virtuvės 
šefu arba drabužių 
dizaineriu. 

Demio Rousso ir Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas Vilniaus „Siemens“ 
arenoje vyks gegužės 3 d., šeštadie-
nį, 20 val. 



Jūratė Žuolytė

M
eno kūriniai skirti visuomenei, 
reprezentuoja šalį svetur. Žiū-
rovai, besigėrintys kūriniais, 
retai tesusimąsto, kokį kelią 
jiems reikėjo įveikti iki ekspo-
zicijos. Tuo rūpinasi specialis-

tai, gerai išmanantys nacionalinius meno vertybių 
gabenimo ypatumus. 

Visos kliūtys įveikiamos
Mikroautobusai, milžiniški sunkvežimiai ar krovi-
niniai lėktuvai – jokios transporto priemonės neste-
bina, kai reikia pergabenti neįkainojamas meno ver-

tybes. „Jeigu norime parodyti pasaulinio lygio me-
nininko darbus, o lėktuvo durys per mažos, tai dar 
joks kriterijus“, – šypsojosi Lietuvos dailės muzie-
jaus vyriausiasis muziejininkas Skaistis Mikulionis 

ir puse lūpų užsiminė, kad kitais metais Lietuvą tu-
rėtų pasiekti itin aukšto lygio paroda. „Kai pasira-
šysime kontraktą ir užbaigsime projektą, tuomet ti-
krai viską papasakosiu“, – pažadėjo jis.

Kiekvieno meno kūrinio gabenimo būdas skir-
tingas, tačiau visuomet pirmiausiai atsižvelgiama 
į tai, kad būtų užtikrinamas visapusiškas saugu-
mas. „Įprasta, kad vertingus daiktus lydi apsauga. 
Be abejo, draudimas taip pat neišvengiamas. Ta-
čiau tai tik simbolinis dalykas. Juk patys suprantate 
– kaip kitos saulės, mėnulio, taip ir antro „Žalgirio 
mūšio“ nėra. Todėl jo įverti-
nimas, sakykime, milijonais 
litų yra tik simbolinis“, – aiš-
kino S.Mikulionis.

menas@diena.lt                                                                                                                KULTŪROS  SAVAITĖS  ŽENKLAI                                                                                REDAKTORĖ  DALIA  JUŠKIENĖ
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Taikomosios dailės mu zie-
jaus durys buvo per siau-
ros paveikslui įnešti, teko jų 
angą praplatinti, o vėliau iš 
naujo užmūryti. 

 Patirtis: „Logistikos niekada specialiai nesimokiau. Viską sužinai dirbdamas“, – tikina menotyrininkas S.Mikulionis.                 Tomo Raginos nuotr.

VARGO VERTAS MALONUMAS
VERTYBIŲ GASTROLĖS –

Muziejinių eksponatų kelionės į užsienį tampa sudėtingomis 
logistinėmis operacijomis



Paveikslo „Žal-
girio mūšis“ at-
gabenimą mu-

ziejaus darbuotojas atsimena kaip 
vieną sudėtingiausių jo karjero-
je logistinių operacijų. Dviejų tonų 
konteineryje įdėtą paveikslą kaip 
diplomatinį krovinį nuo durų iki 
durų lydėjo apsauga. Kadangi Tai-
komosios dailės muziejaus durys 
buvo per siauros paveikslui įnešti, 
teko jų angą praplatinti, o vėliau iš 
naujo užmūryti. 

Tačiau visus iškylančius sun-
kumus atperka rezultatas. „Per-
nai į Maskvą, Tretjakovo galerijos 
150-mečiui skirtą parodą „Euro-
pa–Rusija–Europa“, vežėme tris 
puikius Lietuvos dailininkų  dar-
bus. Mstislavo Dobužinskio „Til-
to gatvė Vilniuje“, Tado Goreckio 
„Aklas elgeta su berniuku“ ir Jono 
Švažo „Raudoni laivai“, kuris bu-
vo pakabintas šalia garsiojo Pablo 
Picaso paveikslo, mano nuomone, 
nenusileido pasaulinio garso dar-
bams“, –džiaugėsi S.Mikulionis.

„Dailininkai kūrė kūrinius, kad 
juos matytų žmonės. Nors kūrinys 
galėtų nuolat būti tik mūsų mu-
ziejaus ekspozicijoje,  norime, kad 
mūsų kultūrą žinotų ir užsienyje. 
Neužtenka knygų ir interneto, rei-
kia tuos kūrinius ir rodyti. Gaila ar 
negaila išvežamų kūrinių, toks yra 
muziejų darbas. Ir, be abejo, labai 
džiaugiamės, kai geros parodos ge-
ri kūriniai atkeliauja į Lietuvą“, – 
kūrinių kelionių priežastis aiškino 
muziejininkas.

Didžiausios išlaidos – saugumui
Į vienas keliones meno kūrinius iš-
veža tarptautinės transporto kom-
panijos, į kitas juos lydi patys mu-
ziejaus darbuotojai ir gabena mu-
ziejaus transportu. „Logistikos 
niekada specialiai nesimokiau. 
Viską sužinai dirbdamas“, – tikino 
menotyrininkas. Prieš visas meno 
kūrinio keliones jam tenka domė-
tis kiekvienos šalies įstatymų sub-
tilybėmis.

„Kaip vieną nemaloniausių da-
lykų atsimenu, kai dėl biurokrati-
nių trukdžių teko Rusijos pasieny-
je stovėti pusantros paros. Juk mu-
ziejiniam eksponatui  tai tikrai ne 

į gera. Laimė, daugiau tokių daly-
kų nepasitaikė“, – vieną sunkiau-
sių kelionių prisiminė jis. 

Dabar didžiausi sunkumai išky-
la draudžiant meno kūrinius. „Kū-
rinių saugumas yra labai brangiai 
kainuojantis malonumas. Valsty-
bė nacionaliniams muziejams pa-
deda duodama garantijas iki pen-
kių milijonų litų. Tačiau to nepa-
kanka, nes šios garantijos galioja 
tik Lietuvos teritorijoje. Jei vertingi 
kūriniai važiuoja, tarkime, iš Var-
šuvos, vis tiek jie pradeda keliau-
ti nuo Varšuvos iki Lietuvos sie-
nos, o šitai trumpai atkarpai rei-
kalingas komercinis draudimas, 
kuris yra labai brangus“, – aiškino 
S.Mikulionis.

Kitais metais, kai Vilnius bus 
Europos kultūros sostinė ir čia 
vyks elitinės parodos, ši proble-

ma bus itin aktuali. „Valstybė ga-
lėtų duoti garantiją meno kūri-
niams, vežamiems nuo nuolatinės 
paveikslų saugojimo vietos iki Lie-

tuvos dailės muziejaus (nuo durų 
iki durų), visai parodos vertei. Ma-
nau, tai būtų racionaliau, nei ieš-
koti pinigų privačiam draudimui“, 
– galimą išeitį siūlė jis.

Meno vagystės Lietuvą aplenkė
„Reikia pripažinti faktą, kad meno 
istorija – tai karų, vogimo ir plėši-
mų istorija. Juk kai kurie dailės kū-
riniai gali būti skirtingai traktuo-
jami įvairių tautų, religijų, net su-
kelti politinius konfl iktus. Visose 

didžiųjų pasaulio muziejų kolek-
cijose yra karinių trofėjų. Tai tur-
būt amžina problema“, – svars-
tė S.Mikulionis.  Laimė, Lietuvoje 

kol kas meno kūrinių vagysčių ga-
benant nepasitaikė. „Beldžiu į me-
dį ir tikiuosi, kad neteks to patirti“, 
– apie tokią galimybę net pagalvoti 
nenorėjo jis.

Viena priežasčių, kodėl Lietu-
vos muziejams pavyksta išveng-
ti ilgapirščių, gali būti tokia, kad 
rinkoje žymiausias nacionalines 
meno vertybes parduoti būtų be-
veik neįmanoma. Nors, pavyz-
džiui, Rusijoje juodoji meno kūri-
nių rinka funkcionuoja stebėtinai 
gerai. „Atsimenant karus Kauka-
ze, kai pirmą kartą buvo šturmuo-
tas Groznas ir jame buvęs puikus 
muziejus, kūriniai iš jo Maskvoje 
pasirodė vos po dviejų savaičių“, 
– pasakojo meno žinovas. 

Kūrėjus vadyba vargina
Šiuo metu S.Mikulionis rūpina-
si būsima dailininko Giedriaus Jo-
naičio darbų paroda kaimyninėje 
Latvijoje. Pačiam dailininkui lieka 
tik viena užduotis – kurti. „Apie 
kūrinių gabenimą mažai ką išma-
nau. Palieku tai daryti profesio-
nalams“, – tikino G.Jonaitis, ku-
rio kūryba jau pristatyta Jungti-
nėse Amerikos Valstijose. Rude-
nį Lietuvos kariuomenės dienos 
proga jo karinės aviacinės tema-
tikos paroda „Dangui ir tėvynei“ 
svečiuosis Latvijos užsienio dai-
lės muziejuje. 

„Ar džiugina tai, kad mano kū-
rinius pamato daugiau žmonių? Be 
abejo, neliūdina, tačiau ypatingai to 

tikrai nesureikšminu“, – prisipaži-
no G.Jonaitis. Jeigu kažkas padeda 
užsiimti organizaciniais reikalais, 
kodėl gi ne. Kitu atveju geriau at-

sidėti kūrybai arba tiesiog Lietu-
voje, Labanoro girioje su draugais 
prie laužo gerai pailsėti. 

„Už kitus menininkus nekalbu, 
bet man visi tie vadybos, rekla-
mos reikalai trukdo tiesiog dirbti. 
Todėl jais ir nesirūpinu. Man taip 
paprasčiau gyventi. Kol kas ne-
badauju, poreikiai mano nedide-
li. Jei situacija pasikeistų, kas ži-
no, gal pradėčiau kitaip mąstyti?“ 
– svarstė G.Jonaitis. Personalinę 
parodą JAV jis nesididžiuodamas 
vadina tiesiog galimybe aplanky-
ti tolimą kraštą ir neslepia didelio 
susidomėjimo nesulaukęs: „Ten 
visko pilna ir niekam niekas neį-
domu. Bet jeigu pasiūlė, kodėl tu-
rėjau atsisakyti?“
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Namo:   T.Goreckio paveikslas „Aklas elgeta su berniuku“ (Lietuvos dailės muziejaus kolekcija) po pa rodos Tretjakovo ga-
lerijoje rengiamas kelionei į Lietuvą.                Skaisčio Mikulionio nuotr.

Priežiūra:   Tretjakovo galerijos restauratorius apžiūri po kelionės J.Švažo paveikslą „Raudoni laivai“. 

Faktai

 Varšuvos nacionaliniam muzie-
jui priklausantis Jano Matejkos 
„Žalgirio mūšis“ draudžiant bu-
vo įvertintas daugiau nei dešim-
čia milijonų litų.

 Iš Lietuvos dailės muziejaus daž-
niausiai į užsienio šalis išvežami 
Mstislavo Dobužinskio kūriniai.

  Parodos parengimas kelionei gali 
užtrukti nuo dviejų savaičių iki mė-
nesio. Tai priklauso nuo eksponatų 
ir jų  skaičiaus.

 Brangiausi meno vertybių gabe-
nimo projektai Lietuvoje planuo-
jami 2009 metais.

Kaip kitos saulės, mėnulio, taip ir antro „Žalgirio mūšio“ 
nėra. Todėl jo įvertinimas milijonais litų yra tik simbolinis. 

>> 15
Vertybių gastrolės – vargo vertas malonumas
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Gediminas Jankauskas

G
ero kino maratonu ta-
po Vilniuje bei Kaune 
jau pasibaigęs, per ki-
tus didžiuosius Lietu-
vos miestus tebeke-
liaujantis „Kino pava-

saris“. Šio festivalio tikslas – paro-
dyti ryškiausius pastarųjų metų fil-
mus, kurių panorama leidžia kalbėti 
apie ryškias tendencijas modernia-
me pasaulinio kino procese.

Kino pasiekimų diagnozė
Kas naujesnio kine? Į šį amžinai ak-
tualų klausimą rimtuose kino festi-
valiuose jau seniai įprasta atsakyti 
tradiciškai: „Krizė tęsiasi.“ Kaip sa-
ko rusai, kiekviename pokšte yra da-
lelė tiesos. Yra daug tiesos ir tokio-
je stabilioje kino pasiekimų diagno-
zėje. akivaizdi originalių siužetų kri-
zė seniai dangstoma efektingais gar-
sių filmų tęsiniais arba perdirbiniais, 
kurie fantastiškai pelningi studijoms 
ir patinka milijonams žiūrovų. Todėl 
rimtas problemas gvildenančio kino 
kasmet lieka vis mažiau. 

Tačiau nusiminti nėra pagrindo. 
Gero ir prasmingo kino tikrai esama, 
tik jo ieškoti reikia ne garsiausiuose 
kino festivaliuose, vis mažiau besi-
priešinančiuose holivudinei komer-
cijai, o be raudono kilimo ir žvaigž-
džių parado puikiausiai apsieinan-
čiuose kino forumuose.  

Alsuoja tikra gyvybe
nemažai tokio kino buvo ir „Kino 
pavasaryje“. Pagaliau galėjome pa-
matyti tarptautinių apdovanojimų 
prizininką – rumunų režisieriaus 
Cristiano mungiu filmą „4 mė-
nesiai, 3 savaitės ir 2 dienos“, pa-
gerbtą net „auksine palmės šakele“ 
Kanuose. neliko abejingų šio filmo 
herojei studentei, paskutiniaisiais 
socialistinės Rumunijos metais 
desperatiškai pasiryžusiai abortui, 
o tai anuo metu buvo prilyginama 
nusikaltimui prieš valstybę. 

Dar vienas „Kino pavasaryje“ 
parodytas rumunų filmas „12:08. Į 
rytus nuo Bukarešto“ (rež. Corne-
liu Porumboiu) jau leidžia kalbėti 
apie rumunų kine kylančią „naują-
ją bangą“, kurios autoriai nesisten-
gia eiti komercinio kino keliais, bet 
ieško būdų kalbėti su žiūrovais apie 
visus jaudinančias problemas. 

Giliai sujaudina ir bene geriau-
sias pastarųjų metų filmas „skafan-
dras ir drugelis“ (rež. Julianas sch-
nabelis), pernai apdovanotas Ka-
nuose už geriausią režisūrą. Iš pir-
mo žvilgsnio keistokai pavadinto 

filmo herojus yra populiaraus madų 
žurnalo „elle“ prancūziškosios ver-
sijos vyriausiasis redaktorius Jea-
nas-Dominique‘as Bauby. Po insul-
to energingas keturiasdešimtmetis 
donžuanas atsigauna visiškai para-
lyžiuotas. nuo šiol jis bus įkalintas 
savo kūno skafandre ir galės judin-
ti tik kairiąją akį. medikų paskatin-
tas jis ryžosi parašyti ir įteikti vienai 
knygų leidyklai dar iki nelaimės pa-
žadėtą savo autobiografiją. 

Aktualios pasaulio problemos
netrūko „Kino pavasario“ progra-
moje ir filmų, skirtų aktualioms 
dabartinio pasaulio problemoms – 
kovai su terorizmu (brazilų „elitinis 
būrys“, šiemet Berlyno kino fes-
tivalyje sumedžiojęs „auksinį lo-
kį“), eurointegracijai (turkų reži-
sieriaus Fatih‘o akino „Iš kitos pu-
sės“), seksualinių mažumų proble-
moms (argentinietės Lucka Puenzo 
„XXY“), totaliam susvetimėjimui 
(estų „Rudens puota“, kurį režisie-
rius Veiko Õunpuu pavadino „juo-
da kaip degutas komedija apie vieni-
šumą, nusivylimą ir viltį“). O „Rie-
dlenčių parke“ JaV režisierius Gusas 
Van santas nėrė į bauginančius pa-
auglių smurto pasaulio akivarus. 

svarbiu „Kino pavasario“ ak-
centu tapo lenkų kino patriarcho 
andrzejaus Wajdos karinė drama 
„Katynė“, pagaliau atskleidžian-
ti ilgai slėptą tiesą apie lenkų ka-
rininkų žudynes prie smolensko, 
kurias įvykdė rusų nKVD.  

Lietuviško kino renesansas?
Kaip niekad daug „Kino pavasaryje“ 
šiemet buvo lietuviško kino. septy-
ni „Lietuviškų svajų“ ciklo kūriniai 
turėtų nuraminti visus skeptikus, 
jau baigiančius laidoti mūsų nacio-

nalinį kiną. Lietuviškas kinas paste-
bimai jaunėja, bet jau demonstruo-
ja pakankamą brandą. 

Lygindami „Kino pavasaryje“ pa-
rodytus filmus su neseniai agresy-
viai reklamuojamo renginio „aXX“ 
produkcija, galėtume konstatuo-
ti, jog dabartinių filmų meninis ly-
gis yra nepalyginamai aukštesnis, o 
jų autoriai bent jau žino, kodėl pasi-
rinko kinematografininko profesiją. 

malonų įspūdį daro režisierės 

Kristinos Buožytės pilno metražo 
filmas „Kolekcionierė“. Jauna me-
nininkė neslepia, kad daug ko iš-

moko žiūrėdama austrų režisie-
riaus michaelio Hanekės filmus. 
nors „Kolekcionierės“ dramaturgi-
ja kai kada šlubuoja (tai sena lietu-
viško kino bėda), bet režisierės ryž-
tas ir pagrindinių vaidmenų atlikėjai 
Gabija Ryškuvienė bei marijus Jam-
polskis jaučiasi drąsiai. Už tai gali-
ma atleisti visus siužeto nelygumus, 
ginčytiną finalą ir kitas nereikšmin-
gas smulkmenas. 

Tikrovė: vakar ir šiandien
Gerą optimizmo užtaisą gauna ir 
režisieriaus Tomo Tamošaičio filmo 
„Ispanų suaugusiems“ žiūrovai. Tai 
nostalgiškas ir kupinas humoro do-
kumentinis filmas apie žmones, bet 
kokiomis aplinkybėmis nepraran-
dančius vilties.  

Režisierė Jūratė samulionytė 
sukūrė pirmąjį fotofilmą Lietuvos 
kino istorijoje. Jis vadinasi „neru-
tina“ ir jį sudaro 80 tūkstančių fo-
tokadrų, kuriuose daiktai padeda 
herojui Henrikui įveikti kasdieny-
bės monotoniją. 

Režisierius Laimantas Kairys 
filme „Perlas“ balansuoja ant kelių 
žanrų ribų ir neblogai įvaldęs ab-
surdo bei „žiauraus teatro“ esteti-
ką. matyt, neatsitiktinai pagrindinį 
vaidmenį čia atlieka tokios kūrybos 
specialistas Jonas Vaitkus. 

senatvės bei „nereikalin-
gų žmonių“ temą pratęsia ir reži-
sierius Justinas Lingys „Tikrovės 
pinklėse“. Komplikuotoje situaci-
joje esanti filmo herojė – po septy-
nerių metų laimės paieškų iš užsie-
nio į senelio namus sugrįžusi anū-
kė – tikisi rasti ramybę, tačiau pa-
tiria, kad jos neturės, kol neišmoks 
pažinti ją supančio pasaulio. 

Režisieriaus Vytauto V.Lands-
ber gio drama „Kai aš buvau parti-

zanas“ – tai bandymas apie skau-
džias pokario Lietuvos proble-
mas pakalbėti... stebuklinės pasa-
kos intonacijomis. Filmo idėja gi-
mė tada, kai V.V.Landsbergis kartu 
su aktoriumi Gediminu storpirščiu 
repetavo spektaklį „Bunkeris“.

Filmas „Brėkštant“ – tai kolek-
tyvinis darbas, sudarytas iš keturių 
novelių: „Inga“ (rež. Ignas miški-
nis), „Žalios akys“ (rež. Donatas 
Vaišnoras), „Bent niekada“, (rež. 
marius Kunigėnas) ir „Tik tu ir aš“ 
(rež. mantas Verbiejus). Tai ketu-
rios istorijos, nagrinėjančios vy-
ro ir moters santykius miesto re-
alijose tarp ketvirtos ir šeštos ry-
to – kai baigiasi vakar ir praside-
da šiandien. 

Nacionalinio kino laidotuvės atidedamos
„Kino pavasaris“ atskleidė dabartinio kino tendencijas ir lietuviškų filmų brandą

Gero ir prasmingo kino tikrai esama, 
tik jo ieškoti reikia be raudono kilimo 
ir žvaigždžių parado apsieinančiuose 
kino forumuose.

 Režisieriaus V.V.Landsbergio filmas „Kai aš buvau partizanas“ apie skaudžią 
šalies praeitį – partizaninį karą kalba stebuklinės pasakos intonacijomis.

 Kauniečiai šio filmo premjerą galės pamatyti kino teatre „Romuva“ gegu-
žės 5 d. 17 ir 19 val.

Premjera Kaune

	Amžius:	aktorius V.Paukštė filme „Tikrovės pinklėse“ (rež. J.Lingys), pratęsiančiame „nereikalingų žmonių“ temą. 

	Debiutas:	K.Buožytės pilno metražo filme „Kolekcionierė“ pagrindinis vaidmuo patikėtas G.Ryškuvienei.

	Prizininkas:	rumunų režisieriaus C.Mungiu filmas „4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos“, pagerbtas net „Auksine palmės 
šakele“ Kanuose, nepaliko abejingų šio filmo herojei studentei.

	 Jaudina:	bene geriausias pastarųjų metų filmas „Skafandras ir drugelis“ 
(rež. J.Schnabelis), pasakoja istoriją apie paralyžiuotą, bet nepalūžusios dva-
sios keturiasdešimtmetį.



P
irmą kartą albumas 
„Vytautas“ buvo iš-
leistas 1933 m. Šie-
met gegužės 6 d. antrą 
kartą išleisti unikalaus 
albumo egzemplio-

riai bus parduoti aukcione, kurio 
metu surinktos lėšos bus paauko-
tos Mstislavo Rostropovičiaus lab-
daros ir paramos fondui „Parama 
Lietuvos vaikams“. Tikimasi, kad 
gautos lėšos padės ypatingų gabu-
mų turintiems vaikams.

Aukcionas vyks Vilniaus rotušė-
je. Parduoti parengti dešimt nume-
ruotų, keturi vardiniai ir vienas pir-
mojo leidimo albumas. Pirmasis iš 
išleistų penkių vardinių egzemplio-
rių Kovo 11-osios proga buvo įteik-
tas Jo Ekscelencijai Lietuvos Respu-
blikos Prezidentui Valdui Adamkui.

Leidinyje pateikiama išsami is-
torinė medžiaga apie Lietuvos Di-

dįjį kunigaikštį Vytautą ir įamžin-
tos labai plačiai visoje Lietuvoje 
minėtos Vytauto mirties 500 me-
tų sukaktuvės 1930 metais. Skai-
tytojas gali pamatyti jubiliejinių 
metų mitingus, eisenas, paminklų 

atidarymo vaizdus. Visa tai for-
muoja ryškų tuometinės Lietuvos 
paveikslą, atspindi to laiko kultū-
rines ir politines realijas.

VD inf.

Jūratė Žuolytė

D
ešimtą kartą Lie-
tuvoje vykstančios 
Vokietijos kultū-
ros dienos išsiplė-
tė į visas Baltijos 
valstybes. Kultū-

ros dienų renginiuose susipaži-
nę skirtingų tautybių menininkai 
atveria naujas galimybes bendra-
darbiauti. 

Išaugo tradicinį meną
Galvojantys, kad Vokietijos kul-
tūra – tik Johannas Wolfgangas 
Goethe ar Friedrichas Schilleris, 
nustemba susipažinę su šiuolai-
kiniu šios šalies menu. Elektro-
ninė muzika, avangardinė foto-

grafija ir tapyba, modernūs šokio 
spektakliai kaip magnetas trau-
kia šiuolaikinio meno gerbėjus.

Vasarį startavusiame renginių 
cikle didžiausio dėmesio sulaukė 
Vilniuje, Šiuolaikinio meno cen-
tre, pristatyta pasaulinio garso 
menininko Gerhardo Richterio 
kūrinių paroda. Keliaudamas po 
Baltijos šalis šią savaitę ją ap-
lankė Vokietijos kultūros minis-
tras Berndas Neumannas.

Elektroninės muzikos gerbėjai 

forumuose vis dar dėkoja Vokie-
tijos kultūros dienų organizato-
riams už Berlyno muzikinio du-
eto „Modeselektor“ pasirodymą 
klube „Gravity“. Jaunos dizai-
nerės Mischa Woeste, Christine 
Pluess ir Livia Ximenez iš Vokie-
tijos sostinės užkariavo festiva-
lio „Mados infekcija“ lankytojų 
simpatijas. „Norime pristatyti 
naujausius talentus, įpūsti gai-
vaus vėjo į Vokietijos kultūros 
sampratą“, – kalbėjo Vilniaus 
Goethe’s instituto kultūros pro-
gramų koordinatorė Žaneta Šim-
kūnaitė. 

Lenktyniauti neketina
„Jokiu būdu nesiekiame, kad Vo-
kietijos kultūra lenktų Lietuvos 

kultūrą. Mūsų tikslas – naujos 
menininkų pažintys, bendradar-
biavimo galimybės“, – užtikrino 
Ž.Šimkūnaitė. Vokietijos kultū-
ros dienos jau atnešė lauktų ben-
dradarbiavimo  rezultatų.

Kelerius metus režisierius 
Gintaras Varnas aktyviai bendra-
darbiauja su vokiečių dramaturge 
Dea Loher. Pagal jos pjesę sukur-
tas spektaklis „Ruzvelto aikštė“ 
sulaukė puikių kritikų įvertini-
mų, buvo pagerbtas auksiniais 

scenos kryžiais už geriausius 
kostiumus ir scenografiją bei pa-
dėjo geriausios dramos aktorės 
vardą pelnyti Astai Baukutei.

Muzikos gerbėjai puikiai įver-
tino Onutės Narbutaitės pokal-
bį-koncertą su vokiečių kom-
pozitoriumi Berndtu Franke, 
akompanuojant Čiurlionio stygi-
nių kvartetui. „Visų renginių ne-
išvardysiu, tačiau matome, kad 
menininkai yra nusiteikę ben-
dradarbiauti, vienas kitam padė-
ti. Todėl Vokietijos menininkai 
atvyksta pas mus, o mūsų vėliau 
važiuoja į Vokietiją“, – džiaugėsi 
Ž.Šimkūnaitė.

Tiesiami pažinčių tiltai 
Žinoma, Lietuvoje vyksta ne tik 
Vokietijos kultūros dienos. Šią 
savaitę kinomanų teismui buvo 
pateikti lenkų kino savaitės ren-
giniai, gegužės 5 d. prasidės italų 
kino savaitė. Aktyviausiai Lietu-
va bendrauja su kaimyninėmis ir 
skandinavų šalimis. „Tose šaly-
se, kuriose Lietuva turi kultūros 
atašė, paprastai vyksta daugiau-
sia renginių“, – aiškino Kultūros 
ministerijos vyriausioji specia-
listė Gitana Šukaitytė. 

Didžiausios lietuvių kultūros 
dienos 2006-aisiais vyko Lenki-
joje, kitais metais planuojama jas 
organizuoti Prancūzijoje. Visus 
šiuos metus Lietuvai skirti ren-
giniai vyksta Ukrainoje. Iš viso 
numatyta surengti daugiau nei 
60 Lietuvos kultūrą populiari-
nančių renginių.
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	Talentas:	1982 m. gimusio A.Zakarausko darbai jau spėjo pelnyti kritikų pa-
lankumą.   

Išskirtinis:	 � į vokiečių elektroninės muzikos atlikėjo ir kompozitoriaus Fran-
ko Bretschneiderio pasirodymą rinkosi netradicinio skambesio mėgėjai.  
                 Jūratės Žuolytės nuotr.

Bendrumo paieškos Kultūros dienose 

Venecijoje –  
lietuvio paroda

Vertėjai švęs skaitydami

Aukcione – albumas „Vytautas“

Tose šalyse, kuriose Lietuva turi 
kultūros atašė, paprastai vyksta 
daugiausia renginių.

J
aunas lietuvių tapytojas 
Andrius Zakarauskas kitą 
savaitę, gegužės 9 d., pri-
statys naujausių savo dar-
bų kolekciją „Mokykis ta-
pybos“ Venecijoje, gale-

rijoje „Traghetto“. Derindamas 
meno istorijos žinias ir asmeninę 
patirtį, tragikomiškai pasakodamas 
apie tapybos situaciją šiuolaikinia-
me mene, jis taip sužavėjo Italijos 
meno žinovus, kad surengti parodą 
buvo pakviestas jau trečią kartą. 

Iki birželio 22 d. veiksiančioje 
parodoje A.Zakarauskas pristatys 
naujausius savo tapybos darbus, 
piešinius ir „stiklo paveikslus“. 
Tapytojas, vadinamas vienu pers-
pektyviausių Lietuvoje, jau yra su-
rengęs personalinių parodų Vo-
kietijoje, buvo pristatytas meno 
mugėse Austrijoje, Italijoje, ba-
landį jo darbus išvys tarptautinės 
Vienos mugės lankytojai.

VD inf.

L
ietuvos literatūros ver-
tėjų sąjungos nariai ke-
tvirtadienį, gegužės 8 
d., 18 val., kviečia visus 
užsukti į Vilniaus mo-
kytojų namų svetainę. 

Ketvirtojo sąjungos gimtadienio 
proga kolegoms ir visuomenei 

ištraukas iš savo verstų kūrinių 
skaitys Dominyko Urbo premi-
jos laureatė Erika Sabaliauskaitė, 
Linas Rybelis, Alma Lapinskie-
nė, Eglė Išganaitytė ir Aida Kri-
lavičienė. 

Renginyje, simboliškai pava-
dintame „Vertėjai skaito“, skam-

bės ištraukos iš suomių, norvegų, 
prancūzų, ispanų, baltarusių ra-
šytojų kūrinių. L.Rybelis paskaitys 
ištrauką iš dar nepublikuotos Jorge 
Luiso Borgeso knygos „Išgalvotų 
būtybių knyga“.

VD inf.

	Aukcionas:	Vilniaus rotušėje bus parduodamas ir vienas 1933 m. leidimo 
albumas „Vytautas“.                    Roko Medonio nuotr.
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Žinutės ir skambučio kaina priklauso nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo plano.
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Sveikinimų koncertas

Jaunavedžių laimė

Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmą-
jį žingsnį rūpestingai globodama mūsų tra-
piuosius sparnus. Tu pirma mums parodei 
saulės spindulį, šilta šypsena užkerėjai vei-
dus mūsų. Tu išmokei mus dirbt ir mylėti. 

Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai su-
klupom nužengę toli, ir parodei tiesiausią 
gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes 
visi. Su artėjančia Mamos diena!

Tave mylintys sūnūs Evaldas ir Gvidas

ROMAI, sveikiname tave su eiliniu gimtadie-
niu neeilinę Darbo žmonių solidarumo die-
ną. Džiaugiamės, kad šia proga sugrįžai iš sa-
vanoriškos tremties namo ir prie mėgstamo 
darbo – mikrofono. Laikykis už jo kiek tik 
sveikatos turi. Ir dar – nusipirk naują karao-
kės diską, nes mes ruošiamės atvažiuoti pa-
dainuoti.

Raimundas, Irina ir Justas

Mūsų VITUTE, 
Pati gražiausia, smagiausia, įdomiausia, pro-
tingiausia ir geriausia mums esi. Didžiau-
si ir nuoširdžiausi sveikinimai Mamos dienos 
proga Tau nuo mūsų, VITUTE. :) 

Stipriai apkabina ir Tave myli Henrikas ir Aleksandra :)  

Aleksandra Armoškaitė 

Vilniuje daugėja porų, kurios savo vestuves 
stengiasi paversti netradicinėmis. Laura ir 
Timūras Čekaliovieniai – ne išimtis.
„Jokių šukuosenų ir šventinio makiažo“, – apie 
savo požiūrį kalbėjo jaunoji. 22 metų mergina 
nemėgsta perdėto puošnumo. Lauros nuomo-
ne, vedybos yra paskutinis ir vienintelis žings-
nis išsaugoti ir puoselėti tikrąją meilę, kuri jų 
širdyse įsiliepsnojo prieš dešimt mėnesių.
Susituokti balandžio 25 d. Laura ir Timū-
ras nusprendė atsitiktinai. Šmaikštumo ne-
stokojantis jaunikis prasitarė, kad pasiūlymą 
tuoktis išgirdo iš merginos.
„Matote, iš tiesų pas mus viskas kitaip – ji 
man pasipiršo“, – juokdamasis ir žvelgda-
mas į išrinktąją kalbėjo Timūras. Jaunieji ne-
suka galvos ir dėl dar nebaigtų mokslų.
„Mokslai niekur nedings, kartu ramiai kursi-
me gražesnį rytojų“, – romantiškai nusitei-
kusi kalbėjo mergina. Šiuo metu Laura studi-
juoja psichologiją. Įsimylėjėliams susituok-
ti nekliudė ir tai, kad kurį laiką naujajai Čeka-
liovienių šeimai teks pagyventi atskirai. Visos 
jaunųjų mintys vestuvių dieną sukosi tik apie 
artėjantį medaus mėnesį. Jį pora suplanavo 
taip pat spontaniškai kaip ir vedybas.

Vestuvės merginai pasipiršus

Pirmas pasimatymas 

Seniai vienas kitą pažinoję į pasimatymą nuėjo 
tik po dvejų metų. Tiesa, pasimatymo vieta bu-
vo jaunosios namai. Nekaltas arbatos gėrimas 
ir šmaikštus bendravimas jau po dešimt mėne-
sių baigėsi vedybomis.

Suknelė 

Jaunoji griežtai nenorėjo puoštis, vestuvių die-
ną apsivilko vasarinę suknelę, kurią dažniausiai 
vilki pajūryje.

Gėlės 

Minimalizmas. To Laura laikėsi ir per savo ves-
tuves: pasirinko tik vieną gėlę – kaliją, perrištą 
žydru kaspinėliu.

Vestuvių puota 

Kuklią šventę jaunieji su vos keliais svečiais per-
kelti žadėjo į Belmonto restoraną. Be skanių pa-
tiekalų, naujoji šeima mėgausis gražia gamta.

Medaus mėnuo  

Nors šilti orai jau ir Lietuvoje džiugina, medaus 
mėnesiui pora pasirinko Graikiją. Joje jaunieji 
svečiuosis savaitę.

Laura Lemon

N
ežinau, kaip jūs, bet aš visą savai-
tę turėjau svečių, todėl šias pen-
kias laisvas dienas labiausiai no-
riu ramybės, ne šurmulio. Savaitę 

svečiuodamasis bičiulis iš JAV mane priver-
tė dar kartą aplankyti Trakų pilį, užlipti ant 
Trijų Kryžių kalno, prisiminti, kada rašyti-
niuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 
Lietuvos vardas, ką reiškia kas vakarą išger-
ti po butelį vyno, paskui ryte eiti į darbą.

Žinoma, nereikia manyti, jog mes tik ir 
vaikštinėjome po muziejus istorines knygutes 
po pažastimis įsispraudę. Daug kalbėjomės: ir 
apie draugus, ir apie maistą, ir apie gyvenimą, 
ir, be jokios abejonės, apie santykius. 

Todėl šiandien „Vilniaus stiliaus“ skaity-
tojams ir noriu papasakoti apie vieną „nau-
jovę“ santykių srityje, kurią sužinojau iš už-
jūryje gyvenančio draugo.

Praėjus trims amerikiečio viešnagės die-
noms paaiškėjo, jog šis labai įsižeidęs, kad ne-
supažindinu jo su jokiomis lietuvėmis mergi-
nomis. Tada prisiminiau, jog gatvėje apžiūri-
nėdamas paneles jis ne sykį varvino seilę. Ki-
ta vertus, esame įpratę, kad lietuvėmis mer-
ginomis užsieniečių akyse didžiuojamės taip 
pat kaip krepšiniu ar alumi. Na, jos gražios, bet 
tai jau tarsi savaime suprantama. Todėl ne itin 
kreipiau dėmesį į jo žvilgsnius.

Tačiau problema slypėjo ne visai čia. Pa-
sirodo, nesupratau užuominų, kad bičiulis 
norėtų užmegzti lietuvišką atostogų romaną. 
Dar daugiau – supratusi šią užuominą turė-
jau pasisiūlyti jį su kuo nors supažindinti.

Nes „back home in America“, žmonės ne-
sirūpina susirasti antrųjų pusių. Būsimą žmo-
ną ar vienos nakties nuotykį jie susiranda per 
aklus pasimatymus, draugų vakarėlius, o jei 
jaučiasi vieniši ir subrendę santykiams, tiesiog 
paprašo bičiulių, kad juos su kuo nors supažin-
dintų. Kuo nors, kas galbūt tiktų... Taip! Tai vi-
siškai normalu, taktiška ir... labai paprasta.

Mėginau įrodyti, kad tarp draugų toks pra-
šymas būtų suprastas kaip planas Ž. Nega-
li susirasti vaikino pati, jauskis kaip Bridžita 
Džouns, kuriai per mamos vakarėlius grūda-
mas potencialus jaunikis, pasipuošęs megzti-
niu su briedžiais. Nesugebi pats klube „paka-
binti“ merginos, kaip gali tikėtis, kad į tave ste-
buklingai žiūrės draugų draugė ar pažįstama? 
Galų gale žinodamas, jog eini į aklą pasimaty-
mą – eini poruotis. Turėdamas tokį ir ne kitokį 
tikslą, jį gražiai paslepi po žodžiais „noriu gerai 
praleisti laiką, o jei dar kas išeis...“

Su amerikiečiu draugu ginčijomės beveik 
iki pažaliavimo. Jis manė, kad giliai kapstau, o 
aš buvau įsitikinusi, kad jei jau ir vaikiną man 
suras kas nors, bet ne aš pati –  šis pasaulis 
pasmerktas.

Juk kai gatvėje, klube, restorane ar prie jūros 
pagauni kieno nors žvilgsnį, kai šypsena tam-
pa žalia šviesa prieiti ir užkalbinti, kai stengiesi 
būti sąmojingas ir žavus, kai randi nebanalų bū-
dą paprašyti telefono numerio, o svarbiausia – 
kai nežinai ir nesitiki, iš tikrųjų gyveni.

Justo Vėbros pieš. 

Laurai ir Timūrui – nuoširdžiausi sveikinimai nuo „Vilniaus dienos“.  Eglės Radzevičiūtės nuotr.
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Įtariamasis Kazimiras I. 
apie 17 val. užėjo į krau-

tuvėlę Buivydiškių gatvėje, pačiu-
po ant prekystalio gulintį ilgą rai-
kymo peilį, grįžęs į lauką perbėgo 
gatvę ir ėmė stotelėje badyti žmo-
nes. Perpjovęs kaklus dviem pagy-
venusiems vyriškiams, žudikas dar 
gyvus juos ištempė į kelio vidurį ir 
spardė, šokinėjo aukoms ant galvų, 
kol atvažiavo policijos pareigūnai.

Į įvykio vietą iškviesti medikai 
konstatavo, kad viena auka jau ne-
gyva. Antras nukentėjusysis buvo 
išvežtas į ligoninę, tačiau joje po 
pusantros valandos taip pat mirė.

Anksčiau du kartus teistas ir dėl 
psichikos sutrikimų gydytas žu-
dikas buvo sulaikytas ir išvežtas į 
Vilniaus rajono policijos komisa-
riatą. Trečiadienį rajono apylinkės 
teismas leido jį suimti trims mėne-
siams. Darydamas nusikaltimą bu-
vo lengvai apsvaigęs nuo alkoho-
lio – jam nustatytas 0,6 promilės 
girtumas.

Žmones užvaldė baimė
Nors žudikas buvo sulaikytas nu-
sikaltimo vietoje, miestelio žmo-
nės ir toliau jaučiasi nesaugūs. Ki-
tą dieną po šio žiauraus nusikalti-
mo Zujūnų gyventojai gatvėje kal-
bėjo vien apie tai, kas įvyko, tačiau 
vengė išsipasakoti žurnalistams 
arba bent jau kategoriškai reikala-
vo straipsnyje neminėti jų vardų.

 „Taigi jį pripažins nepakaltina-
mu. Palaikys kelis mėnesius ir vėl 
išleis, o tada jau ateis mūsų eilė“, – 
nuogąstavo viena pagyvenusi mo-
teris, su pirkinių krepšiu išėjusi iš 
jau paminėtos parduotuvės.

Zujūnų gyventojai svetimiems 
vengė net prisipažinti, kad pažįs-
ta daugelį metų čia gyvenusį ir tik 
pastaruoju metu į gretimas Ginei-
tiškes persikėlusį įtariamąjį. „Ai, 
gal kadaise ir buvome jį kažkur 

Ankstesnės tragedijos

Draučių kaimo nebeliko 
Šiurpiausias nusikaltimas, kurį įvykdė psichikos liga sergantis asmuo, Lietuvą su-
krėtė prieš dešimtmetį, 1998 m. vasario 15 d. Tądien Širvintų rajono Draučių kai-
mo gyventojas Leonardas Zavistonovičius legaliai turėtais medžiokliniu šautuvu 
ir karabinu iššaudė beveik visą kaimą: kaimynus ir jų svečius.
Žudikas ėjo iš namo į namą ir šaudė į visus, ką sutikdavo. Daugelis aukų nespėjo 
nei pasipriešinti, nei pasprukti nuo netikėtai įsiveržusio ginkluoto kaimyno. Žu-
diko aukomis iš viso tapo aštuoni žmonės: 65 m. Draučių kaimo gyventoja Van-
da Raudeliūnienė ir pas ją viešėjusi 47 m. dukra Dalia Kalibatienė su 17-mečiu 
sūnumi Vilium Kalibatu, 39 m. Jonas Bareika, jo sugyventinė Marytė Rutkaus-
kienė, 41 m. Zofi ja Vrubliauskaitė, viešėjusi pas motiną, 55 m. Leonas Garbuta-
vičius ir 37 m. Vytautas Vrubliauskas.
Žudiką per grumtynes užmušė apšaudyti, bet gyvi likę V.Raudeliūnienės vyras An-
tanas Raudeliūnas ir jų žentas. Tik po tragedijos paaiškėjo, jog L.Zavistonovičius 
medžiotojo pažymėjimą gavo nuslėpęs tai, kad jaunystėje sirgo psichikos liga. 
Iki paskutinės dienos kaimynai nepastebėjo jokių jo elgesio keistenybių. Jis ne-
piktnaudžiavo alkoholiu, nebuvo teistas.

Išgąsdino visą Panevėžį
Pastarasis Lietuvą pašiurpinęs panašus nusikaltimas ar, tiksliau, jų virtinė įvyk-
dyta šių metų vasario 27 d. Panevėžyje. Tądien vakare namo laiptinėje Beržų 
gatvėje rastas 53 m. namo gyventojo lavonas su durtinėmis ir pjautinėmis žaiz-
domis krūtinėje. Beveik tuo pat metu namo laiptinėje Ramygalos gatvėje ras-
tas tame name gyvenusio 76 m. pensininko lavonas. Pakaušyje pareigūnai ap-
tiko muštinę, petyje – durtinę ir pjautinę žaizdą. Kiek vėliau Lakštingalų gatvėje 
buvo sužalotas 40-metis miesto gyventojas. Jam nežinomas užpuolikas padarė 
durtines ir pjautines žaizdas juosmens ir nugaros srityse.
Ant kojų buvo sukelti visi Panevėžio policijos pareigūnai, pašiurpę miesto gyventojai 
buvo mokomi, kaip netapti dar vienos žmogžudystės aukomis. Tačiau jau po paros 
policija sulaikė anksčiau už plėšimus ir vagystes teistą 25 m. vyriškį. Nuolatinės gy-
venamosios vietos neturintis įtariamasis pernai pavasarį paleistas iš pataisos namų 
neatlikęs visos jam skirtos bausmės. Jis buvo pataisos inspekcijos žinioje.
Įtariamajam paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė. Tiesa, ankstesnių duome-
nų, kad šis dviem nužudymais ir vienu pasikėsinimu nužudyti įtariamas asmuo 
būtų turėjęs psichikos sveikatos problemų, tyrėjai neturi.

Pamišėlis sėjo mirtį ir baimę

matę, klauskite kitų, anava pasi-
kalbėkite su ta moterimi, ji tikrai 
galės kai ką papasakoti“, – mėgi-
no kuo greičiau pokalbį baigti du 
vyriškiai.

„Pažįstu jį, – galu gale prisipa-
žino viena drąsuolė. – prieš kele-
rius metus gyveno kaimynystė-
je. Kai šiaip kalbiesi su juo, atro-
do visai normalus, bet pavasariais 

jam visada kažkas užeidavo. Štai 
ir pirmadienį jis kuo smarkiausiai 
sumušė vieną žmogų.“

Priešintis niekas neišdrįso
Antradienio pavakarę nė vienas 
tragedijos liudininkas net nepa-
bandė susigrumti su užpuoliku. Iš 
autobusų stotelės į pašales paskli-
dęs žmonių būrys stovėjo ir neby-
liai žiūrėjo, kaip siautėja žudikas. 
Minia judrioje gatvėje vis tirštė-
jo. Automobiliai stengėsi pakraš-
čiu apvažiuoti vidury gatvės gu-
linčias aukas ir tarp jų besisukio-
jantį smurtautoją.

„Jūs supraskite, kas gali pano-
rėti tapti didvyriu, kai žudikas yra 
stambaus sudėjimo vyras ir dar 
ginkluotas peiliu. Kažkas atpažino, 
kad jis psichas, ir tada išvis visiems 
išgaravo bet kokios mintys bandy-
ti jį sustabdyti. Įsivaizduojate, kiek 
jėgos turi įsisiautėjęs psichinis li-
gonis?“ – tarsi teisindamasis klau-
sė vienas įvykio liudininkas.

Tiesa, pasak tragediją stebėjusių 
Zujūnų gyventojų, vis dėlto atsira-
do du vaikinai, kurie čiupę pagalius 
į rankas lyg ir planavo susigrumti 
su smurtautoju. Jis tuo metu buvo 
trumpam palikęs kraujo balose ty-
sančias bejėges aukas ir dar kartą 
užėjęs į parduotuvę. Tačiau vos tik 
Kazimiras I. vėl pasirodė ant par-
duotuvės laiptų, vaikinai metė pa-
galius ir puolė bėgti.

Policijos teko laukti ilgai
Liudininkai pasakoja, kad policijos 
laukti teko nepaprastai ilgai – dau-
giau nei dvidešimt minučių.

 „Jeigu policininkai būtų atva-
žiavę bent dvigubai greičiau, gal-
būt tie vyrai būtų likę gyvi, nes jie, 
kiek suprantu, mirė ne tiek dėl su-
žalojimų peiliu, kiek nuo smūgių, – 
įsitikinęs vienoje įstaigoje greta 
tragedijos vietos dirbantis vyras. – 
Įsivaizduokite liūtą, vaikščiojantį 
aplink grobį – taip atrodė užpuo-
likas: eina ratu aplink aukas, vie-

nam iš visų jėgų įspiria į veidą, ant 
kito galvos užšoka visu svoriu ir vėl 
eina kažką kalbėdamas. O juk Zu-
jūnų policijos nuovada čia pat, už 
kelių šimtų metrų. Nejaugi nieko 
negalėjo iš jos pasiųsti?“

Kol pirmas policijos ekipa-
žas, beje, priklausantis ne rajono, 
o miesto policijai, atvyko į įvykio 
vietą, žudikas nuėjo į greta stovin-
čio namo darželį ir grįžo nešinas 
dviem tulpėmis. Pasilenkęs prie 
vienos aukos galvos jis gėlę įki-
šo į burną. Tą patį norėjo padary-
ti ir antrai aukai, tačiau šioji gulė-
jo kniūbsčia, tad žudikas tik piktai 
sumurmėjo ir numetė gėlę šalia.

Tada Kazimiras I. įsmeigė peilį į 
medžio kamieną ir vėl kažkur din-
go. Kai sugrįžo į nusikaltimo vie-
tą, jo rankose jau buvo baslys smai-
lu galu.

„Neaišku, ką jis būtų daręs su 
tuo basliu, bet tada jau atvažiavo 
pirmieji policininkai. Išlipę iš ma-
šinos jie ne iš karto suprato, kas čia 
vyksta. Tik tada, kai jų akivaizdo-
je žudikas dar kartą įspyrė vienai 
aukai į galvą, jie išsitraukė ginklus 
ir surakino rankas antrankiais“, – 
prisiminė tas liudininkas, dirban-
tis netoli.

Teistas jau du kartus
Įsodintas į policijos automobilį ir 
vežamas į komisariatą įtariamasis, 
pasak pareigūnų, kalbėjo sunkiai 
suvokiamus dalykus. Šis aiškino 
jiems kovojęs su demonais ir klau-
sė, ar dabar jie įdarbins jį policijoje 
ir su demonais kovos kartu.

Vėliau komisariate jis prisipa-
žino buvęs įrašytas į psichiatrinę 
įskaitą ir dėl psichikos ligos turė-
jęs ar turįs invalidumą. Tą patį dar 
įvykio vietoje pareigūnams patvir-
tino čia pasirodžiusi įtariamojo se-
suo. Tačiau tai įrodančių doku-
mentų tyrėjai vakar dar neturėjo. 
Be abejonės, įtariamajam bus pa-
skirta teismo psichiatrinė eksper-
tizė, po kurios, neatmetama, ga-

li paaiškėti, kad jis bus pripažintas 
nepakaltinamu.

Tiesa, pasak Vilniaus rajono po-
licijos komisariato vadovo Mečis-
lavo Poplavskio, iki šiol Kazimi-
ras I. vis dėlto du kartus buvo teis-
tas už kriminalinius nusikaltimus. 
Pirmą kartą už chuliganizmą, o an-
trą kartą, 1997-aisiais, už neteisė-
tą šaunamojo ginklo laikymą. Poli-
cijos duomenimis, įtariamasis nie-
kur nedirba.

O juk Zujūnų policijos 
nuovada čia pat, už ke-
lių šimtų metrų. Nejau-
gi nieko negalėjo iš jos 
pasiųsti?

     1p.

“ Ramūnas Aranauskas
PSICHIATRAS

Vaistus vartojantys psichiniai 
ligoniai yra visiškai nepavo-
jingi, jie tokie patys žmonės 

kaip ir visi. Bėda ta, kad Lietuvoje 
nėra grandies, kontroliuojančios ar 
užtikrinančios, kaip tie žmonės var-
toja vaistus. Prievartavimas varto-
ti vaistus faktiškai gali būti supran-
tamas kaip žmogaus teisių pažeidi-
mas, tačiau vaistų nevartojimas su-
kelia tokius būklės pakitimus, kad 
psichiniai ligoniai tampa pavojin-
gi kitiems ir tada jau pažeidžia-
mos sveikų žmonių teisės. 97 proc. 
žmonių, sergančių psichikos ligo-
mis, nesupranta, kad serga, ir ma-
no, kad apsieis be vaistų. Kol jų gy-
dymas bus paliktas savieigai, tokių 
nelaimingų atsitikimų bus ar čia, ar 
JAV, ar kur kitur. Dabar daug kalba-
ma apie psichikos sutrikimų turin-
čių asmenų integraciją į visuomenę, 
bet ta integracija klaidingai suab-
soliutinama. Iš tiesų vieni pacientai 
gali būti integruojami, kiti galbūt 
ne visai. Prieš kelerius metus Gargž-
duose į bendrojo lavinimo mokyklą 
integruotas berniukas, turintis elge-
sio sutrikimų, nužudė pirmokę – pa-
skandino ją eketėje. Taigi neturėtų 
būti aklai sekama šūkiu: integruo-
kime juos visus. Manau, reikia di-
ferencijuoti ir žiūrėti, kurie gali bū-
ti integruojami, kurie ne. Ar jie su-
pranta, kad reikia vaistus vartoti, ar 
ne. Ar jie pablogėjus būklei gali bū-
ti agresyvūs, ar ne. Ar yra atvejų, 
kai jie savavališkai nutraukė gydy-
mą, ar ne. Ir nuo to turėtų priklau-
syti jų integracija ar ambulatorinės 
priežiūros griežtumo laipsnis.

Pėdsakai:  tragedijos vietoje liko žudiko skintos tulpės ir kraujo balos.  Andriaus Vaitkevičiaus nuotr.
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Kristina Paukštytė

Nuo šiol neringiškiams nebe-
reikės vykti maisto produktų į 
Klaipėdą, o poilsiautojams gal-
voti, kur pakeliui į Neringą stab-
telėti apsipirkti. Prieš keletą die-
nų Nidoje duris atvėrė pirmasis 
prekybos centras „Maxima“.

Iki šiol Neringa buvo vienin-
telis kurortas Lietuvoje, kuriame 
nebuvo nė vienos didiesiems ša-
lies prekybos tinklams priklausan-
čios parduotuvės. Naujoji „Maxi-
mos“ parduotuvė įsikūrė preky-
bos centre „Gilija“, jis mažiausiai 
penkeriems metams išsinuomotas 
iš įmonės „Koopverslas“.

„Nors „Maxima“ įsikūrė išsinuo-
motose patalpose, mums investuo-
ti teko išties daug. Iš esmės beveik 
tiek pat, kiek kainuotų pastatyti ir 
įrengti visiškai naują pastatą“, – ti-
kino bendrovės „Maxima LT“ atsto-
vė spaudai Viktorija Jakubauskytė.

„Maxima“, užimanti 900 kv. met-
rų plotą, įsikūrė dviejuose pastato 
aukštuose. Pirmame prekiaujama 
maisto produktais ir gėrimais, an-
trame – gausus įvairių buitinių, kos-
metikos, lasvalaikiui ir poilsiui skir-
tų prekių pasirinkimas. Planuojama, 

„Maxima“ įžengė į Nidą
Vilnių šiluma aprūpinanti įmo-
nė persistengė informuodama 
vilniečius apie naujas šilumos 
kainas ir supykdė miesto savi-
valdybę.

Trečiadienį spaudoje pasiro-
dė skelbimų, esą Vilniuje šiluma 
brangsta nuo birželio 1-osios. Ta-
čiau jie neatitinka tikrovės, nes 
naujos šilumos kainos mieste dar 
nepatvirtintos.

Šiuo metu „Vilniaus energi-
ja“ yra apskaičiavusi naujas kai-
nas ir pateikusi duomenis Valsty-
binei kainų ir energetikos kontro-
lės komisijai, bet ši dar nėra pri-
ėmusi sprendimo. Naujos kainos 
negali būti skelbiamos, kol nepa-
tvirtintos, juolab kad šįkart savi-
valdybė nepritaria, kad jos būtų 
keliamos. Naujos kainos paprastai 
viešai skelbiamos likus mėnesiui 
iki pradedant jas taikyti.

Savivaldybės teigimu, skelb-
dama dar nepatvirtintas šilumos 
kainas „Vilniaus energija“ klaidi-
na vartotojus, todėl buvo kreipta-
si į Valstybinę vartotojų teisių ap-
saugos tarnybą. Savivaldybė pa-
reikalavo, kad „Vilniaus energija“ 

paneigtų paskelbtą informaciją.
Praėjusią savaitę Vilniaus mies-

to taryba nepritarė „Vilniaus ener-
gijos“ siūlomai naujai šilumos kai-
nai ir nutarė palikti dabar galio-
jančius tarifus: gyventojams – 
14,567 cento, o kitiems vartoto-
jams – 14,76 cento už kilovatva-
landę (kWh).

„Jei komisija pripažintų tary-
bos sprendimą pagrįstu, „Vilniaus 
energija“ turėtų taikyti senas kai-
nas, o jei tarybos sprendimas tu-
rėtų pažeidimų, Vilniaus savival-
dybė būtų įpareigota juos pašalin-
ti. Per 30 dienų jų nepašalinus, ko-
misija kainas nustatytų vienašališ-
kai, tačiau jos tikrai įsigaliotų vė-
liau nei birželio 1-ąją“, – naujienų 
agentūrai BNS sakė komisijos Ben-
drųjų reikalų skyriaus vedėja Lore-
ta Kimutytė.

Anot jos, sprendimą komisi-
ja ketina priimti gegužę. „Vilniaus 
energija“ šilumą prašo branginti iki 
22,75 cento už kWh. Kainų komisi-
jos specialistai jau yra pareiškę, kad 
nauja kaina apskaičiuota teisingai.

BNS, VD inf.

„Vilniaus energija“ 
skuba didinti kainas kad žiemą prekybos centras veiks tik 

viename aukšte. Netrukus čia pra-
dės veikti ir „Eurovaistinė“.

Vienas didžiausių rūpesčių, su 
kuriuo susidūrė bendrovė siekda-
ma atidaryti prekybos centrą, – 
darbuotojų paieška. Darbuotojų 
pradėta ieškoti dar pernai rude-
nį, dauguma jų – iš Klaipėdos. Va-
saros sezono metu prekybos cen-
tre dirbs apie 50 darbuotojų, žiemą 
personalo reikės mažiau.

„Maximos“ atstovai tvirtino, kad 
naujame prekybos centre kainos bus 

kaip ir kituose miestuose įsikūrusio-
se tinklo parduotuvėse. Dienraštis, 
palyginęs būtiniausių produktų kai-
nas Klaipėdos ir Nidos „Maximo-
se“, įsitikino, kad jos vienodos.

Iki šiol dauguma Nidos gyven-
tojų apsipirkti važiuodavo į uos-
tamiestį, o poilsiautojai apsirū-
pindavo prieš atvykdami į mies-
tą. Pas mus tiesiog nebuvo maisto 
produktų pasirinkimo, o ir kainos 
kur kas didesnės nei kitur“, – teigė 
Neringos miesto savivaldybės mero 
pavaduotojas Arūnas Burkšas.

Pasirinkimas:  vietiniams „Maximos“ atidarymas prilygo šventei, gyventojai 
džiaugėsi, kad pagaliau norėdami apsipirkti neturės keliauti į Klaipėdą.  
 Kristinos Paukštytės nuotr.

Gintautas Degutis

Korupcijos skandalų kre-
čiama sostinės savivaldy-
bė nusprendė paauklė-
ti verslininkus – politikai 
užsimojo kontroliuoti pre-
kybininkus, kad šie nebe-
engtų darbuotojų.

Kurs juoduosius sąrašus
Vilniaus valdžia po kelių savaičių 
prisiminė prekybos centre „Iki“ 
kurtos profsąjungos istoriją. Links-
niuodami darbdavių atleistos Ga-
linos Proskurinos pavardę Vilniaus 
trišalės tarybos atstovai sutarė imtis 
veiksmų „prieš darbdavių savivalę“.

Vienas siūlymų – prasižengusias 
ir darbuotojus engiančias įmones 
įtraukti į juoduosius savivaldybės 
sąrašus. Tokias bendroves griež-
čiau kontrolių, joms būtų sunkiau 
gauti leidimus plėtrai, statyti nau-
jiems prekybos centrams, dažniau 
tikrintų Valstybinė darbo inspek-
cija ir pan.

„Jei klausysime Laisvosios rin-
kos instituto, kad už augančią eko-
nomiką turime būti dėkingi tik 
verslininkams, tai pastarieji jausis 
nebaudžiami ir toliau spaus dar-
buotojus. Brėžkime liniją ir atskir-
kime, kurios įmonės yra socialiai 
atsakingos, o kurios išnaudoja dar-
buotojus“, – Vilniaus savivaldybė-
je surengtoje trišalės tarybos dis-
kusijoje siūlė savivaldybės tarybos 
narys Algirdas Paleckis.

Jis pripažino, kad valdžia, nors 
ir neturi galimybių tiesiogiai re-
guliuoti privatų verslą, gali ap-
sunkinti gyvenimą nesąžiningoms 
įmonėms.

Politikai skaičiuos verslo nuodėmes

Tiesa, diskusijoje nei darbda-
vių, nei „Iki“ atstovai nepasirodė. 
Kitame trišalės tarybos posėdy-
je planuojama nustatyti kriterijus, 
pagal kuriuos įmonės bus traukia-
mos į juoduosius sąrašus.

Įžvelgia populizmą
„Iki“ prekybos tinklą valdančios 
bendrovės „Palink“ atstovai kaip 
tik vadina įmonę socialiai atsakin-
ga ir tikina, kad daugelis darbuoto-
jų yra patenkinti. „Palink“ komu-
nikacijos direktoriaus Tomo Vaiš-
vilos teigimu, kitu atveju visi dar-
buotojai veikiausiai pereitų pas 
konkurentus.

„O ponas Paleckis turi labai įdo-
mių minčių, kurių nenorėčiau ko-
mentuoti. Jaučiu, kad artėja rinki-
mai. Ne jis vienas nori pasidaryti 

nemokamą reklamą atkreipdamas 
dėmesį į įmones“, – A.Paleckio 
siūlymus komentavo T.Vaišvila.

Jis įsitikinęs, kad būtent verslas 
yra viena pagrindinių šalies ekono-
mikos varomųjų jėgų ir valdžia tu-
rėtų ne trukdyti, o padėti ir skatinti.

Konfl iktas dėl profsąjungos
Lietuvos darbo federacijos (LDF) 
pirmininkas Vidas Puskepalis įsi-
tikinęs, kad prekybos centrų dar-
buotojai yra engiami. Jis primi-
nė, kad balandžio pradžioje įstei-
gus prekybos tinklo „Iki“ profesi-
nę sąjungą, po kelių dienų neva dėl 
rimtų pažeidimų buvo atleista vie-
na jos iniciatorių „Ikiuko“ parduo-
tuvės direktorė G.Proskurina. LDF 
atleidimą sieja su profesinės sąjun-
gos įkūrimu.

„Prekybos tinkle „Iki“ ir taip 
yra vieni mažiausių atlyginimų vi-
same prekybos sektoriuje, o nauja 
valdžia nori, kad darbuotojai mo-
kėtų dar ir už sugedusius produk-

tus. Tinklo vadovybė pakišo jiems 
visiškos materialinės atsakomybės 
sutartį. Kai kurie atsisakė ją pasira-
šyti, tarp jų – ir G.Proskurina. Ta-
da ją atleido“, – tikino LDF pirmi-
ninkas V.Puskepalis. „Iki“ atstovai 
tai kategoriškai neigia.

Kreipsis į „Iki“ savininkus
LDF teisininkai ketina kovoti, kad 
G.Proskurina būtų grąžinta į dar-
bą, ir iš prekybos tinklo reikalau-
ti atlyginti moralinę žalą. LDF apie 
įvykį taip pat ketina informuo-
ti ir naujus „Iki“ valdančios ben-
drovės „Palink“ savininkus – Eu-
ropos prekybos įmonių susivieni-
jimą „Coopernic“ ir visas jo prof-
sąjungas.

„Šito reikalo taip palikti negali-
me, juolab kad moteris buvo atleis-
ta nesilaikant Darbo kodekso rei-
kalavimų – nebuvo perspėta, ne-
gavo jokios kompensacijos, net už-
mokesčio už paskutinę darbo die-
ną. Maža to, ją iš darbo išmetė pa-
naudojant smurtą – apsauga Gali-
ną tiesiog išgrūdo lauk“, – pikti-
nosi V.Puskepalis.

Tomas Vaišvila:

Verslas yra viena pagrin-
dinių šalies ekonomikos 
varomųjų jėgų, ir valdžia 
turėtų ne trukdyti, o pa-
dėti ir skatinti.

Atitolęs:  meras J.Imbrasas tikino pranešimų apie pažeidimus kituose prekybos 
tinkluose negavęs, o apie sunkią darbuotojų padėtį žinantis tik iš žiniasklaidos.

Įskųs:  LDF vadovas V.Puskepalis apie įvykį „Iki“ ketina pranešti visoms „Coo-
pernic“ profsąjungoms.   Gintauto Degučio nuotr.
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VALIUTA KIEKIS SANTYKIS VALIUTA KIEKIS SANTYKIS

Australijos doleris AUD 1 2,0672 Kinijos juanių CNY 10 3,1676

Baltarusijos rublių BYR 1000 1,0324 Latvijos latas LVL 1 4,9390

Čekijos kronų CZK 10 1,3702 Lenkijos zlotų PLN 10 10,0377

Danijos kronų DKK 10 4,6276 Norvegijos kronų NOK 10 4,3280

DB svaras sterlingų GBP 1 4,3964 Rusijos rublių RUB 100 9,3580

Estijos kronų EEK 10 2,2067 Slovakijos kronų SKK 10 1,0693

Euras EUR 1 3,4528 Švedijos kronų SEK 10 3,6907
JAV doleris USD 1 2,2124 Šveicarijos frankas CHF 1 2,1362

Japonijos jenų JPY 100 2,1244 Naujoji Turkijos lira TRY 1 1,7231

Kanados doleris CAD 1 2,1822 Ukrainos grivinų UAH 10 4,5853

Jolita Skinulytė

JAV ištikusi nekilnojamojo tur-
to ir paskolų krizė išvijo valsti-
jų gyventojus iš jų pamėgtų ka-
vinių „Starbucks“.

Geria mažiau kavos
Investuotojus ir finansų rinkos 
dalyvius šią savaitę paguodė žinia, 
kad JAV ekonomika pirmą ket-
virtį augo 0,6 proc. Paskutinį 
kartą taip menkai JAV ekonomi-
ka augo 2002-aisiais, bet net ir 
toks ūkio augimas yra didesnis, 
nei tikėtasi.

Gerokai nuvylė kita naujie-
na – bene didžiausias pasauly-
je ir be galo populiarus valstijo-
se kavos restoranų tinklas „Star-
bucks“ pirmą šių metų ketvir-
tį gavo 40 mln. JAV dolerių (apie 
88 mln. litų) arba beveik trečda-
liu mažiau pelno nei pernai tuo 
pačiu metu.

„Tai reiškia, kad mūsų resto-
ranus valstijose aplankė mažiau 
žmonių“, – sakė įmonės vykdoma-
sis direktorius Howardas Schult-
zas. Mažesnis lankytojų skaičius 
kavinėse investuotojus įspėja – 
gyventojai mažiau vartoja, mažiau 
išleidžia pinigų, taigi blogėja ir kitų 
gamybos bei prekybos įmonių re-
zultatai.

Stabdo plėtrą
Kavinių „Starbucks“ atstovų ma-
nymu, JAV ekonomika dabar yra 
silpniausia nuo to meto, kai 1971 
m. šis kavos restoranų tinklas at-
ėjo į rinką.

Dėl prastų fi nansinių rezultatų 
„Starbucks“ nusprendė pristab-
dyti plėtrą, be to, pesimistiškes-
nės tapo šių metų pelno progno-
zės. Šiemet JAV duris turėjo atver-
ti 1175 naujos kavinės „Starbucks“, 
tačiau bus atidaryta 1020. Dabar 
vien JAV yra daugiau nei 12 tūkst. 
kavinių „Starbucks“.

Sumažino palūkanas
Siekdamas gelbėti stojančią valsti-
jų ekonomiką JAV centrinis bankas 
(FED) vėlų trečiadienio vakarą Lie-
tuvos laiku dar kartą sumažino pa-
lūkanų normą nuo 2,25 iki 2 proc. Tai 
jau septintą kartą mažinamos palū-
kanos nuo praėjusių metų rugsėjo, 
kai palūkanų norma buvo 5,25 proc.

Kartu FED leido suprasti, kad 
septynių palūkanų mažinimo žings-
nių ir milijardus dolerių siekusių len-
gvatinių paskolų komerciniams ban-
kams turėtų pakakti, kad šalies eko-
nomika įveiktų didžiausią fi nansų 
krizę nuo Didžiosios depresijos lai-
kų (1928–1939 m.).

Krizė nepaleidžia
Televizijos studijoje „Bloomberg“ 
susirinkę buvę FED nariai palaikė 
sprendimą stabtelėti ir nebema-
žinti palūkanų normos. Esą toles-
nis palūkanų mažinimas nebeduo-
tų pageidaujamų rezultatų, tik pa-
skatintų infl iaciją. Kad ir kaip bū-
tų, nesitikima, kad JAV ūkis grei-
tai atsigaus.

Federalinis atviros rinkos ko-
mitetas (FOMC) pareiškė, kad 
ekonomikos aktyvumas išlieka 
silpnas. „Griežtos kreditavimo 
sąlygos ir didėjanti nekilnojamo-
jo turto krizė artimiausius kelis 
ketvirčius neleis ekonomikai at-
sigauti ir stabdys jos augimą“, – 
teigiama FOMC pareiškime.

Turtas nuvertėjo
Būsto kainos didžiausiuose JAV 
miestuose nuo praėjusių metų vasa-
rio iki to paties mėnesio šiemet kri-
to beveik 13 proc. Labiausiai kainos 
smuko Las Vegase ir Majamyje, ati-
tinkamai beveik 23 ir 22 proc.
„95 proc. amerikiečių jaučia ekono-
mikos nuosmukį. Visoje šalyje jun-
tamas visuotinis nusivylimas“, – 
sakė Rogeris Altmanas, manantis, 
kad ekonomikai atsitiesti prireiks 
daug laiko.

Įtampa:  prasidėjus nekilnojamojo turto krizei, augant degalų ir maisto kainoms, 
amerikiečiai aplenkia mėgstamas kavines „Starbucks“.   „Reuters“ nuotr.

Jolita Skinulytė

Didėjant palūkanoms ir 
būtiniausių produktų kai-
noms vidutinį atlyginimą 
gaunantiems žmonėms 
grąžinti būsto paskolą ir 
mokėti palūkanas tapo 
nepakeliama našta.

Suvilioti optimistai
„Dauguma paėmusiųjų pasko-
lą būstui įsigyti nurodė, kad svar-
biausia skolinimosi priežastis – 
nuosavo būsto poreikis. Antra 
priežastis buvo palankios bankų 
skolinimo sąlygos, trečia – opti-
mistinės šeimos pajamų perspek-
tyvos“, – apibendrindamas Lietu-
vos banko užsakymu atlikto tyri-
mo duomenis sakė šio banko Eko-
nomikos departamento Finansi-
nio stabilumo skyriaus viršininkas 
Mindaugas Leika.

Pernelyg didelis optimizmas ir 
pasitikėjimas savo fi nansine atei-
timi pakišo koją ne vienam ma-
žesnes ir vidutines pajamas gau-
nančiam žmogui. Šiandien beveik 
pusė šeimų, kurių mėnesio paja-
mos – iki 3 tūkst. litų, pripažįsta, 
kad būsto paskola joms yra perne-
lyg didelė našta. Paskolai grąžinti 
ir palūkanoms mokėti šios šeimos 
kas mėnesį išleidžia mažiausiai 
trečdalį savo pajamų – taigi dau-
giau nei tūkstantį litų. Kas trečia 
tokia šeima nerimauja, ar jau arti-
miausioje ateityje pajėgs grąžinti 
paskolą ir mokėti palūkanas.

Daugiausia skolų Vilniuje
Lietuvos banko duomenimis, pa-
skolas būstui įsigyti yra paėmę 
10,3 proc. Lietuvos namų ūkių. Dau-
giausia paskolų Lietuvoje suteikta 
per patį nekilnojamojo turto kainų 

kilimo bumą – 2006–2007 m. Pusė 
visų būsto paskolų paimta Vilniu-
je, čia ir paskolų sumos didžiausios 
– apie 218 tūkst. litų. Kas penktas 
paėmęs būsto paskolą gyvena Kau-
ne arba Klaipėdoje, tik 4 proc. būs-
to paskolų išduota kaime gyvenan-
tiems žmonėms, čia ir sumos ma-
žiausios – iki 100 tūkst. litų.

Lietuvos bankas šią savaitę pa-
skelbė šalyje veikiančių komerci-
nių bankų specialistų apklausos 
duomenis. Dauguma apklauso-
je dalyvavusių bankų teigė, kad 

gausėja delsiančių mokėti vartoji-
mo ir būsto paskolas, taip pat kre-
dito kortelių mokėjimus atlikti vė-
luojančių klientų.

Bankai griežtina toną
Praėjusių metų pabaigoje ir šių 
pradžioje netikėtai sutapo Lietu-
voje veikiančių bankų sumenku-
sios galimybės ir gyventojų neno-
ras skolintis. Bankai po JAV kilu-
sios būsto paskolų ir nekilnojamojo 
turto rinkos krizės ėmėsi griežtin-
ti paskolų išdavimą tiek įmonėms, 
tiek gyventojams. Tam, žinoma, 
įtakos turi ir besikeičianti Lietuvos 
ekonomikos padėtis, prastėjančios 
Lietuvos gyventojų galimybės grą-
žinti paskolas.

O gyventojai vis dar lūkuriuo-
ja nekilnojamojo turto kainų kri-
timo. Bankai yra pastebėję, kad 
sumažėjo ne tik būsto, bet ir var-
tojimo paskolų paklausa. Lietu-
vos banko apklausoje dalyvavu-
sių komercinių bankų specialistų 
manymu, gyventojų norą skolintis 
stabdo augančios būtiniausių pro-
duktų ir paslaugų kainos bei pras-
čiau vertinami ateities lūkesčiai.

Statybininkai – spąstuose
Dauguma šalies bankų specialistų 
prognozuoja, kad dar šiais metais 
nekilnojamojo turto kainos suma-
žės 10–20 proc. Bankams griežti-
nant sąlygas, o gyventojams neten-
kant kantrybės, gali būti pasiekta, 
kad nekilnojamojo turto kainos kris 
visai netikėtai.

Statybų projektus pradėjusios 
įmonės skundžiasi, kad negauna 
skolon kartais visai menkų, paly-
ginti su bendra projekto verte, su-
mų, todėl nebegali užbaigti pra-

dėtų statybų. Pajamų nebeduoda 
ir išankstinis pardavimas, nes gy-
ventojai neskuba rezervuoti butų 
laukdami kainų mažėjimo.

Bankai pripažįsta, kad įmonių 
noras skolintis neišblėso, tačiau 
bankų galimybės skolinti suma-
žėjo ir pabrango dėl padėties tarp-
tautinėje fi nansų rinkoje.

Kelia susirūpinimą
„Paprašyti įvardyti didesnį susi-
rūpinimą keliančius ekonominės 
veiklos sektorius, dauguma bankų 
nurodė transporto ir nekilnojamo-
jo turto, o namų ūkių padėtį įver-
tino palankiai – daugiau kaip pusė 
bankų mano, kad ji išlieka gera“, – 
apklausos rezultatus komentavo 
M.Leika.

Pasak jo, dauguma apklauso-
je dalyvavusių bankų ribojo teik-
ti paskolas nekilnojamojo turto 
vystymo, statybos ir būsto sek-
toriams. Bankai atsisako fi nan-
suoti nekilnojamojo turto pro-
jektus dėl kelių priežasčių. Pir-
miausia dėl sumažėjusios pa-
klausos ir lėtėjančio gyventojų 
pajamų augimo.

Ženklas:  pirmą šių metų ketvirtį jau dauguma bankų pajuto, kad padaugėjo gyventojų, vėluojančių mokėti būsto ir var-
tojimo kreditų įmokas.   Tomo Raginos nuotr.

Krizė amerikiečius 
atpratino nuo kavos

Skolininkus krečia 
baimė dėl ateities

Statybų projektus pradėjusios įmonės skundžiasi, kad ne-
gauna skolon kartais visai menkų, palyginti su bendra pro-
jekto verte, sumų, todėl nebegali užbaigti pradėtų darbų.
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Austrija sulaikiusi kvapą seka 
Josepho Fritzlio bylos tyrimą. 
Manoma, kad 24 metus rūsy-
je laikęs ir prievartavęs dukrą 
Elisabeth, jis ketino nunuo-
dyti nelaisvėje laikytus savo 
vaikus.

Tyrėjai nustatė, kad dabar 73 
metų sulaukęs J.Fritzlis aukoms – 
dukrai ir trims rūsyje augusiems jo 
ir dukros vaikams – dažnai grasin-
davo mirtimi. Vyras sakydavo, jog 
tuo atveju, jeigu jam kas nors nu-
tiktų, į rūsį būtų paleistos mirtinos 

dujos. Šiuo metu Austrijos policija 
tikrina, ar rūsyje iš tiesų galėjo bū-
ti įrengta tokia sistema.

Kai kurie ekspertai tokia versi-
ja tiki – vyras buvo inžinierius ir 
teoriškai galėjo sukonstruoti to-
kią sistemą. Austrijos policija sa-
ko, kad J.Fritzlis, nuo kurio Elisa-
beth pagimdė septynis vaikus, ne-
turėjo jokių bendrininkų.

Antradienį britų spauda pra-
nešė, kad J.Fritzlis anksčiau buvo 
teistas už lytinį nusikaltimą. Lei-
dinys „The Times“ citavo bendro-

vės, kurioje vyras 8-ajame dešimt-
metyje dirbo inžinieriumi, atsto-
vę neva sakiusią, kad buvo žino-
ma, jog jis sėdėjo kalėjime už lyti-
nį nusikaltimą.

„The Times“ taip pat citavo vieną 
įtariamojo kaimynę, kuri tikino jau-
nystėje girdėjusi, kad J.Fritzlis sėdė-
jo kalėjime už moters išžaginimą.

Aukos dienos šviesą po ilgų ne-
laisvės metų išvydo balandžio pa-
baigoje.

„The Times“, AFP, BNS, delfi .lt inf. 

Prievartautojo byloje – naujos detalės

Vakarai vėl gavo šlapiu 
skuduru per veidą. Rusi-
ja spjovė į pastabas dėl 
Gruzijos suvereniteto pa-
žeidimo ir įvedė į atski-
lusią Abchaziją papildo-
mas vadinamųjų taikda-
rių pajėgas.

Kariškiai atvyko ilgam
Naujienų agentūros „Interfax“ tei-
gimu, Abchazijos Kvartčelio rajo-
ne baigiami dislokuoti papildomi 
Rusijos kariuomenės daliniai. Pa-
sak Rusijos gynybos ministerijos, 
taikdariai Gruzijos ir Abchazijos 
konfl ikto zonoje šiuo metu „įren-
gia dislokavimo ir ginklų laikymo 
vietas, technikos stovėjimo aikšte-
les, maitinimo blokus“.

Sprendimą sustiprinti karinį 
kontingentą Abchazijoje Rusijos 
gynybos ministerija motyvavo tuo, 
kad prie respublikos sienos neva 
sukauptos Gruzijos pajėgos rengia-
si pulti. Dokumente taip pat pabrė-

žiama, kad taikdarių skaičius nevir-
šija tarptautiniais susitarimais nu-
statytų normų.

Rusijos taikos palaikymo pajė-
gos Gruzijos ir Abchazijos konf-
likto zonoje dislokuotos remian-
tis Nepriklausomų valstybių san-
draugos išduotu mandatu. Pir-
mieji Rusijos taikdarių padaliniai 
į Abchaziją atvyko 1994 m. 

Vakarai tik susirūpino
Rusijos sprendimas liko nesupras-
tas Vakaruose. NATO perspėjo 
Maskvą, kad ji telkdama karius ne-
priklausomybės siekiančioje Ab-
chazijoje pažeidžia Gruzijos teri-
torinį vientisumą. Aljansas išreiš-
kė susirūpinimą dėl veiksmų, „ku-
rie tik didina įtampą regione“.

Dėl neigiamų Rusijos sprendi-
mo padarinių perspėjo ir ES užsie-
nio politikos vadovas Javieras So-
lana. Anot jo, vadinamųjų taikda-
rių atvykimas į atsiskyrusį Gruzi-
jos regioną gali duoti priešingų re-
zultatų, nei tikimasi. Kalbėdamas 
po derybų Liuksemburge su Rusi-
jos užsienio reikalų ministru Ser-

gejumi Lavrovu J.Solana pareiškė: 
„Jei norime sumažinti neramumus 
ir įtampą, nebūtų protinga didinti 
taikdarių skaičių.“

Vertina kaip provokaciją
Rusijos taikdarių telkimą Abcha-
zijoje Gruzijos vadovybė pavadino 
provokacija. „Gruzija griežtai smer-
kia šį agresijos aktą, kuris maskuo-
jamas kaip taikos palaikymo pajėgų 
įvedimas“, – teigiama šalies Užsie-
nio reikalų ministerijos pareiškime.

Sprendimas atsiųsti į regioną 
dar maždaug 500 kareivių Mask-
vos priimtas tuo metu, kai JAV 
Kongreso Atstovų rūmų Tarp-
tautinių reikalų komitetas parengė 
deklaraciją, kurioje Rusija ragina-
ma nepažeidinėti Gruzijos suve-
reniteto. „Kongreso Atstovų rū-
mai smerkia sprendimą užmegz-
ti ofi cialius santykius su Abcha-
zija ir Pietų Osetija. Šis sprendi-
mas pažeidžia Gruzijos suvereni-
tetą“, – rašoma dokumente, kuris 
bus svarstomas Kongrese.

BBC, delfi .lt, BNS inf. 

Pajėgos:  Abchazijoje yra per 2300 Rusijos kareivių.  „Reuters“ nuotr.

Taikdariai rengiasi karui

Lietuvos kaimynės Baltarusijos 
ir JAV nesutarimai dėl diplo-
matų skaičiaus peraugo į rim-
tą konfl iktą. JAV vakar Mins-
kui įsakė laikinai uždaryti am-
basadą Vašingtone ir konsulatą 
Niujorke. JAV atstovybė Balta-
rusijoje taip pat neveiks.

Šių priemonių Vašingtonas 
ėmėsi po to, kai trečiadienį Mins-
kas nurodė iš šalies išvykti dešim-
čiai JAV diplomatų.

Baltarusijos užsienio reikalų mi-
nisterija (URM) tokį reikalavimą 
grindė tuo, kad amerikiečiai esą ne-
įvykdė baltarusių rekomendacijos 
sumažinti JAV ambasados Minske 
tarnautojų skaičių.

„URM įteikė mums dešimties 
diplomatų, kurie skelbiami perso-
na non grata ir turi palikti šalį per 
72 valandas, sąrašą“, – trečiadie-
nį žurnalistams pranešė JAV reika-
lų Baltarusijoje laikinasis patikėti-
nis Jonathanas Moore’as. 

Jis pridūrė, kad JAV atsižvelgs į 
Baltarusijos reikalavimus ir pasi-
stengs, kad diplomatai išvyktų iš 
šalies per nurodytą laiką. Įtampa 

tarp Minsko ir Vašingtono paaštrė-
jo, kai JAV įvedė sankcijas Baltarusi-
jos koncernui „Belneftechim“. Ko-
vo pradžioje iš Vašingtono buvo at-
šauktas Baltarusijos ambasadorius 
Michailas Chvostovas. Dar po pen-
kių dienų Minskui primygtinai rei-
kalaujant Baltarusijos sostinę paliko 
JAV ambasadorė Karen Stewart.

Netrukus Minsko pareigūnai re-
komendavo JAV sumažinti diplo-
matinės misijos darbuotojų skai-
čių. Kovo pabaigoje iš Baltarusijos 
išvyko 17 Jungtinių Valstijų diplo-
matų. Paskutinę kovo dieną Bal-
tarusija priėmė sprendimą papil-
domai sumažinti savo ambasados 
Vašingtone personalo skaičių pagal 
formulę „ambasadorius plius šeši 
diplomatai“ ir pasiūlė Jungtinėms 
Valstijoms žengti adekvatų žings-
nį. Vėliau Minskas pakeitė nuomo-
nę ir pareikalavo sumažinti JAV di-
plomatų skaičių iki šešių žmonių – 
be ambasadoriaus, JAV diplomati-
nėje atstovybėje leido dirbti dar 
penkiems diplomatams.

„Interfax“, BNS inf.

Diplomatinis konfl iktas

Italijos Alpėse įvyko skaudi 
tragedija. Trečiadienį po snie-
gu čia palaidoti penki prancū-
zų turistai.

Ekspedicija buvo apie 2,5 km 
aukštyje, kai kalnuose prasidėjo 
griūtis. Netrukus buvo pradėta ne-
laimėlių paieška. Grupės gidą, taip 
pat prancūzą, gelbėtojai pastebėjo 
vėlų trečiadienio vakarą žvalgyda-
mi teritoriją sraigtasparniu. Netru-
kus jis buvo ištrauktas iš po snie-

go, todėl išvengė mirties. Šiuo me-
tu prancūzas gydomas ligoninėje.

Penkiems turistams išsigel-
bėti nepavyko. Paieškos darbus 
apsunkino vėtra, todėl dėl blogų 
orų trečiadienio vakarą gelbėji-
mo darbai buvo nutraukti. Jie at-
naujinti tik vakar. Nelaimėlių kū-
nai aptikti Gran Paradizo įkalnėje 
Pjemonto regione.

BBC, „Reuters“, BNS inf.

Pražūtinga kelionė

Autobusą prarijo liepsnos

Evakavo.   Otaraus mieste Šiaurės Japonijos Hokaido saloje vakar iš na-
mų buvo evakuota mažiausiai 350 žmonių. Policija paskelbė pavojų dėl 
vandenilio sulfi do dujų, kurių pasigamino vienas nusižudyti pasiryžęs 
vyras. 24 metų savižudžio išgelbėti nepavyko.

Apvirto.   Vakar Honkonge apvirtus autobusui, vežusiam pagyvenu-
sius žmones į religinę šventę, žuvo 17 žmonių. Sužeisti mažiausiai 45 se-
nukai. Avarijos priežastis dar nenustatyta, bet policija areštavo autobu-
so vairuotoją.

NAUJIENOS TRUMPAI

Avarija:  ketvirtadienį sprogus padangai apsivertė po Egiptą keliaujančių turistų au-
tobusas. Jis nuo smūgio užsidegė, 9 žmonės žuvo, dar mažiausiai 27 sužeisti. Dau-
guma jų smarkiai apdegė. Po Sinajaus pusiasalį šiuo autobusu keliavo rusų, egip-
tiečių, kanadiečių, italų, rumunų ir ukrainiečių turistai.  AFP nuotr.
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Romas Poderys 

Vilniaus „Vėtros“ futbo-
lininkai trečią kartą savo 
klubo istorijoje – po trejų 
metų pertraukos – ko-
vos šalies taurės turnyro 
fi nale. 

Antrąkart – su „Kaunu“  
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 
taurės turnyro pusfi nalyje „Vėtra“ 

eliminavo „Šiaulių“ komandą. 
Pirmąsias rungtynes svečiuo-

se vilniečiai, užsitikrinę teisę da-
lyvauti Europos futbolo asociaci-
jų sąjungos (UEFA) taurės turnyre, 
laimėjo 1:0, antrąsias savo stadio-
ne – 3:0. 

„Manau, kad į fi nalą patekome 
pelnytai. Šį kartą antrajame kėli-
nyje komanda su kai kuriomis iš-
lygomis jau kovojo taip, kaip mes 
ir norėtume, kad žaistų visada. Fi-
nalas bus geras. Tikiuosi, kad tau-
rę pagaliau laimės „Vėtra“. „Kau-
nas“ padėjo mums patekti į UEFA 

taurės turnyrą, todėl žaidėjų fi na-
le nebeslėgs įtampa ir jie parodys 
viską, ką moka“, – teigė „Vėtros“ 
vyriausiasis treneris Virginijus 
Liubšys. 

Lemiama „Kauno“ ir „Vėtros“ 
dvikova vyks gegužės 17 dieną. 

Kauniečiai LFF taurės turnyro 
fi nale žais šeštą kartą, o taurę iš-
kovojo 2002, 2004 ir 2005 m. „Vė-
trai“ tai bus trečiasis fi nalas. Pa-
skutinį kartą „Kaunas“ ir „Vėtra“ 
dėl LFF taurės grūmėsi 2005-ai-
siais, tuomet po pratęsimo 2:0 nu-
galėjo Lietuvos čempionai. 

Trys brazilo įvarčiai 
Kauniečiai atsakomosiose pusfi -
nalio rungtynėse svečiuose 5:1 su-
triuškino praėjusio sezono A lygos 
bronzos medalininkę „Ekrano“ 
ekipą. 

Pirmąją pusfi nalio dvikovą na-
muose „Kaunas“ laimėjo 1:0. 

Antrosiose rungtynėse panevė-
žiečiai pirmavo po Egidijaus Var-
no įvarčio, tačiau vėliau „Ekraną“ 
ant menčių paguldė vienas žaidė-
jas – „Kauno“ legionierius Rafa-
elis Ledesma, tris kartus iš eilės 
nuginklavęs aikštės šeimininkų 
vartininką. 

Galiausiai Panevėžio komandą 
sugniuždė kauniečiai Mindaugas 
Grigalevičius ir Edinas Pehličius. 

„Aukštaitijos“ stadione vyku-
sias rungtynes abiejų komandų 
žaidėjai pradėjo į aikštę išbėgę vil-
kėdami dizainerio Aleksandro Po-
grebnojaus sukurtais baltos spal-
vos marškinėliais su užrašu „Stop 
rasism in Lithuania“, taip prisidė-
dami prie kampanijos prieš rasiz-
mą, prie kurios prisijungė ir LFF. 

Persvara nustelbė nerimą 
„Nei aš, nei turbūt varžovai nesi-
tikėjo tokios rungtynių baigties. 
„Kauno“ gretose ir apskritai visoje 
lygoje išsiskiria brazilas Ledesma, 
kuris iš varžovų reikalauja išskirti-
nio dėmesio. 

Šis futbolininkas akivaizdžiai 
pranoksta visus kitus žaidėjus. 
Mums šiandien su juo nepavyko 
susitvarkyti. 

Po pirmojo kėlinio vyrams sa-
kiau, kad nesėkmė nebūtų katas-
trofa, bet ir pralaimėti reikia mo-
kėti. Turbūt ne visi mano žodžius 
suprato. Analizuosime šias rung-
tynes, bet tokios klaidos, po kurių 
praleidome pirmuosius du įvar-
čius, nepateisinamos“, – apie var-
žybas kalbėjo „Ekrano“ vyriausia-
sis treneris Valdas Urbonas. 

„Panevėžiečiams įmušus įvartį, 
mūsų gynyba braškėjo. Tai kėlė ne-
rimą, norėtume ateityje to išvengti. 
Vis dėlto vyrai atsitiesė, o persvė-
rus rezultatą kontroliuoti rungty-
nes buvo paprasta“, – sakė „Kau-
no“ strategas Artūras Ramoška. 
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Dublis:    kaunietis M.Grigalevičius (kairėje) įmušė įvartį „Ekranui“ ir uždirbo 11 metrų baudinį, kurį realizavo komandos 
draugas E.Pehličius.                      Aurelijaus Madzeliausko nuotr. 

Pranašumas:    „Vėtros“ futbolininkai (geltoni marškinėliai) pusfi nalyje neleido šiauliečiams įmušti nė vieno įvarčio.                               Roko Medonio nuotr.

„Vėtra“ įsiveržė į taurės fi nalą 
Rungtynių statistika 

„Vėtra“ – „Šiauliai“ 
2008 04 30, „Vėtros“ stadionas, 
500 žiūrovų. 

3:0 (2:0) 

Įvarčiai: 
D.Šernas (23-iąją minutę), D.Milošeskis 
(27), V.Stankevičius (70). 

Komandų sudėtys: 
„Vėtra“ – R.Smiško, V.Borovskis, T.Kijans-
kas, E.Majus, A.Jankauskas, D.Šernas 
(nuo 79-osios min. – G.Butavičius), A.Os-
tapas (nuo 61 – E.Juška), D.Milošeskis, 
G.Butrimavičius, V.Lemežis, V.Sofronis 
(nuo 66 – V.Stankevičius); 
„Šiauliai“ – L.Valius, D.Strockis, J.Raliuko-
nis, D.Lunskis, E.Pšelenskis (nuo 46 – 
G.Timinskas), A.Garuckas (nuo 53 – V.Vik-
toravičius), M.Kuklys, G.Juodeikis, M.Lu-
koševičius (nuo 74 – G.Čeponkus), I.Lukja-
novas, V.Raskovas.



Krepšinis.    Lietuvos krepšinio lygos (LKL) fi nalas: Vilniaus „Lietuvos ry-
tas“ – Kauno „Žalgiris“ (pirmadienį, gegužės 5 d., 18.45 val. „Siemens“ are-
noje, Ozo g. 14a). 

Rankinis.    Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato fi nalas: Vilniaus 
„VPU Šviesa-Eglė“ – Kauno „Žalgiris-LKKA“ (šeštadienį, gegužės 3 d., 13 
val. Pedagoginio universiteto sporto salėje, Studentų g. 39). 
Lietuvos vyrų rankinio lygos „Tele2“ čempionato fi nalas: „HC Vilnius“ – 
Kauno „Granitas-Karys“ (pirmadienį, gegužės 5 d., 19 val. Rankinio centro 
sporto salėje, Utenos g. 36). 

Futbolas.    Lietuvos futbolo A lygos čempionatas: Vilniaus „Vėtra“ – 
Panevėžio „Ekranas“ (sekmadienį, gegužės 4 d., 19 val. „Vėtros“ stadio-
ne, Liepkalnio g. 13/2). 
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VARŽYBŲ KALENDORIUS 

Rankinis.    Lietuvos vyrų rankinio lygos „Tele2“ čempionato fi nale iki trijų 
pergalių grumsis Kauno „Granito-Kario“ ir „HC Vilniaus“ komandos. Kau-
niečiai pusfi nalyje 32:21 ir 33:32 eliminavo Panevėžio „VikingMalt“, o vil-
niečiai 33:25, 26:31 ir 35:28 – Klaipėdos „Žemaitijos dragūną“. Pirmoji dvi-
kova dėl aukso medalių vyks Kaune gegužės 3-iąją dieną. 

Krepšinis.    Antrąjį pralaimėjimą NBA čempionato Rytų konferencijos ke-
tvirtfi nalyje patyrė Žydrūno Ilgausko Klivlando „Cavaliers“ komanda, na-
muose 87:88 (16:23, 27:22, 22:24, 22:19) nusileidusi Vašingtono „Wizards“ 
ekipai su Dariumi Songaila, tačiau pirmaujanti mače iki keturių pergalių 3:2. 
Ž.Ilgauskas į svečių krepšį įmetė 19 taškų, atkovojo 6 bei perėmė 3 kamuo-
lius, blokavo 2 varžovų metimus. D.Songailos sąskaitoje – 6 taškai, 1 atko-
votas kamuolys bei rezultatyvus perdavimas. 

Tadas Markevičius

Maskvos milicija neramiai 
lauks gegužės 21-osios, kai Ru-
sijos sostinę šturmuos anglų 
futbolo sirgaliai, lydėsiantys 
„Manchester United“ ir „Chel-
sea“ ekipas. 

Šios komandos susitiks lemia-
mame Europos futbolo asociaci-
jų sąjungos (UEFA) čempionų lygos 
turnyro mače. 

Iš keturių pretendentų į fi nalą 
pirmieji krito ispanų klubo „Bar-
celona“ futbolininkai. Stipriausia 
2006 metų Europos vienuolikė iš-
vykoje 0:1 pralaimėjo atsakomąsias 
rungtynes Mančesterio ekipai. Pir-
masis mačas Katalonijoje baigėsi 
lygiosiomis 0:0. 

Paskutinį kartą Čempionų lygos 
fi nale „Manchester United“ žaidė 
1999 metais, kai 2:1 nugalėjo Miun-
cheno „Bayern“. 

Kitas pusfi nalis, kuriame grū-
mėsi „Liverpool“ ir „Chelsea“ 
futbolininkai, susiklostė gero-
kai atkakliau. Pagrindinis antrų-
jų rungtynių laikas, kaip ir pirmo-
sios rungtynės Liverpulyje, baigėsi 
taikiai 1:1. Pratęsimas parodė, kad 
daugiau jėgų pavyko išsaugoti 
„Chelsea“. 

Likimo ironija: šiemet stipriausi 
Europos futbolo klubai yra iš Angli-
jos, tačiau po mėnesio prasidėsian-
čiame Senojo žemyno čempionato 
fi nalo turnyre Austrijoje ir Šveica-
rijoje šios šalies rinktinės nebus. 

Rezultatai 
„Manchester United“ – „Barcelona“ 1:0 
(1:0). 75061 žiūrovas. Įvartis: P.Scholesas 
(14-ąją minutę). 
„Chelsea“ – „Liverpool“ 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). 
38900 žiūrovų. Įvarčiai: D.Drogba (33 ir 105), 
F.Lampardas (98 – iš 11 metrų baudinio)/F.Tor-
resas (64), R.Babelis (117). 

Atomazga:    „Chelsea“ ir „Liverpool“ mačo nugalėtojas paaiškėjo pratęsus 
antrąsias pusfi nalio rungtynes.                        AFP nuotr. 

Angliškos pabaigtuvės 
vyks Maskvoje  

Gediminas Reklaitis

Vėlyvą sekmadienio 
vakarą Madride (Ispanija) 
paaiškės naujasis Euro-
lygos krepšinio karalius. 
Kovoje dėl sosto dalyvaus 
ir Lietuvos krepšininkai.

Lietuvius kamuoja traumos
Eurolygos fi nalo ketverto turnyre 
padėti savo komandoms galės tik 
du lietuviai – Ramūnas Šiškaus-
kas (Maskvos CSKA) ir Kšyštofas 
Lavrinovičius (Sienos „Montepas-
chi“). 

Į Madridą atvyko ir kitas „Mon-
tepaschi“ žaidėjas iš Lietuvos Ri-
mantas Kaukėnas, tačiau jis dar 
tebesigydo sunkią kryžminių kelio 
raiščių traumą ir nėra pasirengęs 
rungtyniauti. 

Vitorijos „Tau Ceramica“ puo-
lėją Simą Jasaitį jau senokai ka-
muoja klubo skausmai, dėl kurių jis 
praleido paskutines trejas Ispanijos 
ACB čempionato rungtynes. 

S.Jasaitis jau dalyvavo paskuti-
nėje ekipos treniruotėje prieš fi nalo 
ketverto turnyrą, bet abejojama, ar 
jis šiandien galės žaisti pusfi nalio 
rungtynėse su CSKA. Baskų klubo 
atstovai abejoja lietuvio galimybė-

mis išbėgti į aikštę Madride. 
Kitame pusfi nalyje „Montepas-

chi“ išmėgins jėgas su Tel Avivo 
„Maccabi“. Sekmadienį pusfi nalių 
nugalėtojai grumsis fi nale. 

Laurai kabinami CSKA
„Šiuo metu CSKA demonstruoja la-
bai kokybišką krepšinį ir turi fi nalo 
ketverto varžybų patirties. Manau, 
realiausia, kad čempionu taps Mas-
kvos klubas“, – varžybų išvakarėse 
sakė serbas Dejanas Bodiroga. 

CSKA yra turtingiausias Eu-
ropos klubas, kuriame surink-
ti geriausi krepšininkai, o šiam 
ansambliui diriguoja krepšinio 
profesoriumi tituluojamas italas 
Ettore Messina. Be to, maskviečiai 
į Eurolygos fi nalo ketvertą pateko 
šeštą kartą iš eilės. 

Pernai fi nale Atėnų „Panathi-
naikos“ nusileidęs Rusijos gigantas 
į Madridą atvyko revanšo. Tenkinti 
praėjusiais metais neišpildytų am-
bicijų nereikia vieninteliam CSKA 
nariui Ramūnui Šiškauskui. 

Lietuvis gali pasiekti unikalų re-
zultatą – tapti pirmuoju krepši-
ninku, kuris Eurolygos karaliumi 
tapo du sykius iš eilės, debiutuo-
damas naujoje komandoje. Pernai 
R.Šiškauskas blykstelėjo „Panathi-
naikos“ gretose.  

„CSKA sau kelia vienintelį tikslą 
– laimėti Eurolygą. Aš taip pat no-

riu laimėti antrą kartą su nauja ko-
manda. Tačiau fi nalo ketverte nėra 
silpnų varžovų. Turime būti labai 
susikaupę, nes vienintelis pralai-
mėjimas gali sužlugdyti visas vil-
tis“, – kalbėjo R.Šiškauskas. 

Kovos ir jaunimas 
Vakar Madride kovas dėl čempio-
nų titulo pradėjo ir Eurolygos jau-
nimas. Šiose varžybose nugalėto-
jų titulus gina Kauno „Žalgirio“ 
krepšininkai. 

Iš pernykštės čempionų ekipos 
„Žalgirio“ sudėtyje liko vieninte-
lis Donatas Motiejūnas, nes turny-
re gali dalyvauti tik 1990 metais ir 
vėliau gimę krepšininkai. 

Jaunimo turnyre debiutuoja 
naujai suburtas Vilniaus „Lietuvos 
ryto“ kolektyvas, kurio pagrindą 
sudaro Šarūno Marčiulionio krep-
šinio akademijos ir Vilniaus krep-
šinio mokyklos auklėtiniai. Vil-
niečiai į fi nalinį etapą Madride 
pateko po sėkmingai sužaistų at-
rankos varžybų Belgrade (Serbija). 

„Lietuvos ryto“ vaikinai vakar 
74:72 įveikė  Zagrebo „Cibona“. A 
grupėje taip pat žaidžia Barselo-
nos „Axa FCB“ ir Belgrado „Crve-
na zvezda“. 

Jaunieji žalgiriečiai rungtyniaus 
B grupėje su Tel Avivo „Maccabi“ 
(Izraelis), Belgrado FMP (Serbija) ir 
Madrido „Real“ (Ispanija). 

Karalius paaiškės Madride
Kraitis:    R.Šiškauskas sportinių trofėjų kolekciją gali papildyti antruoju Eurolygos čempiono titulu.             „Reuters“ nuotr. 

Dešimtą kartą iš eilės Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempio-
nato fi nale kovos Kauno „Žal-
giris“ ir Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. 

LKL čempionų titulus ginantys 
„Žalgirio“ krepšininkai pusfi nalyje 
100:76 ir 94:83 eliminavo „Šiau-
lių“ komandą, o vilniečiai 116:62 ir 
115:85 sutriuškino „Alytų“. 

Per antrąsias rungtynes su šiau-
liečiais traumą patyrė „Žalgirio“ 
gynėjas Marko Popovičius – jis sti-
priai pasitempė blauzdos raumenį. 

Visuose penkiolikoje LKL fi na-
lų žaidę žalgiriečiai čempionais ta-
po dvylika kartų, o „Lietuvos ryto“ 

komanda aukso žiedus iškovojo 
triskart. 

Pirmosios fi nalo serijos iki ke-
turių pergalių rungtynėse gegužės 
5 dieną vyks Vilniuje. 

Reguliariajame LKL sezone abi 
komandos pasidalijo po perga-
lę savo aikštėse: „Lietuvos rytas“ 
sostinėje laimėjo 74:64, o „Žalgi-
rio“ krepšininkai sporto halėje at-
sirevanšavo 84:78. 

Dar po pergalę – 80:72 Kaune ir 
91:79 Vilniuje – kauniečiai ir vil-
niečiai pasidalijo Baltijos krepšinio 
lygos (SEB BBL) varžybose. 

Jau įvykusiuose dviejuose fi na-
luose pajėgesnis buvo „Žalgiris“: 

83:72 – mače dėl Lietuvos krepši-
nio federacijos taurės ir 86:84 – dėl 
SEB BBL čempiono titulo. 

Mažajame fi nale dėl bronzos 
medalių kovos „Šiauliai“ ir „Aly-
tus“. 

Rezultatai 
„Žalgiris“ – „Šiauliai“ 94:83 (30:24, 24:21, 
20:24, 20:14). D.Collinsas 19 taškų, D.Marko-
ta 18, M.Brownas 14/S.Kuzminskas 21, M.Rui-
kis 17, V.Praškevičius 11. 
„Alytus“ – „Lietuvos rytas“ 85:115 (23:19, 
17:28, 21:32, 24:36). M.Janišius 20, Ž.Urbo-
nas 17, N.Varnelis 14/M.Lukauskis 20, A.Šle-
žas ir M.Gecevičius po 16. 

VD inf. 

LKL – sezono kulminacija
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„ODISĖJAS“
13 val. 50 min. LTV
Nuotykių epas. JAV, Didžioji 
Britanija, Italija, 1997 m. 
Rež. Andrey Konchalovsky. 
Vaidina Armandas Assante’as, 
Greta Scacchi. 
Homero „Odisėjos“ 
ekranizacijoje pasakojami 
svarbiausi antikinio epo 
įvykiai. Gimus pirmagimiui 
sūnui karaliaus Agamemnono 
paprašytas Odisėjas išvyksta į 
Trojos karą. Grįždamas namo 
po dešimt metų trukusio karo 
Odisėjas užrūstina Poseidoną 
ir pasmerkiamas amžinoms 
klajonėms.

„ASTERIKSAS IR OBELIKSAS. 
MISIJA KLEOPATRA“
14 val. 55 min. LNK
Nuotykių komedija. Prancūzija, 
Vokietija, 2002 m. Rež. Alainas 
Chabat. Vaidina Gérard’as 
Depardieu, Christianas Clavier, 
Monica Bellucci.
Egipto karalienė Kleopatra 
pasiryžo įrodyti, kad jos 
gentainiai kur kas pranašesni už 
romėnus. Susiginčijusi su Julijumi 
Cezariu ji pažada dykumoje per 
tris mėnesius pastatyti aukso 
rūmus. Kadangi tai neįmanoma 
misija, į pagalbą tenka kviestis 
Asteriksą ir Obeliksą.

PADAINUOKIM!
19 val. 5 min. TV3
Mamos dienos išvakarėse į 
eterį po motinystės ir tėvystės 
atostogų sugrįžta Violeta ir 
Vilius Tarasovai. Žiūrovus 
jie pasveikino daina „Tu 
numegzk man, mama, kelią“. 
Atnaujintame „Padainuokim!“ 
žaidime dalyvavo grupės 
„Pusbroliai Aliukai ir sesutė“ 
dainininkė Silvija Kairienė ir 
sulieknėjusi bei savo įvaizdį 
pakeitusi Mama Rock‘n‘roll. 
Priešininkų komandoje žaidė 
„Pusbroliai Aliukai“ – Evaldas 
Melnikas ir Kęstutis Valionis. 
Laidoje taip pat svečiavosi 
grupės „Nacija“,  „Pikų panos“ 
 ir atlikėjas Haroldas. Su 
artėjančia Motinos diena 
žiūroves sveikino vaikų popchoras 
„Lašeliukai“ iš Kauno. 

22.15 „24 va lan dos“

8.05 Anim.   
ko me di ja    
„Ste buk lin ga   
ka ru se lė“  (D.Bri ta ni ja,  
2005 m.). 
9.35 15-asis tarp tau ti nis  
Ma si cir ko fes ti va lis   
(Pran cū zi ja, 2007 m.). 
10.50 „Cir cus   
Bao bab“ (Pran cū zi ja,  
2005 m.). 
11.50 „Juo kis 2007“ (3). 
13.50 Fan tas ti nis   
nuo ty kių epas   
„Odi sė jas“ (JAV,   
D.Bri ta ni ja, Ita li ja.   
1997 m.) (N-7). 
16.55 Vaid. f.   
„Ko mi sa ras Rek sas.   
Mo ze rio mir tis“   
(Vo kie ti ja, Aust ri ja)   
(N-7). 
18.45 Aist rin gi šo kiai.  
Ju ri jaus Smo ri gi no   
šo kių mo kyk la. 
20.25 Lo te ri ja   
„Per las“. 
20.30 Pa no ra ma. 
20.40 Spor tas. 
20.43 Orai. 
20.45 Ge ro ūpo!   
Per pert rau ką –
22.04 Lo te ri ja   
„Per las“. 
22.15 „24 va lan dos“ (N-7). 
23.10 „Skaus mo   
žu di kė Džein“ (N-7) (k). 
0.00 Veiks mo dra ma  
„Veik lūs žmo nės“   
(Ka na da) (N-14). 

17.05 „Po li ci jos aka de mi ja 2“

6.30 Anim. f.   
„Šo kan čios   
ko vo to jos“   
(JAV, 2002 m.). 
7.50 Anim. f.   
„Ka pi to nas   
Kar da dan tis“   
(Nor ve gi ja, 2003 m.). 
9.10 „Pa mo tė“. 
11.15 Nuo ty kių f.   
„Šni pų vai ku čiai“   
(JAV, 2001 m.). 
12.55 Veiks mo f.   
„Žūt bū ti nis mū šis“   
(JAV, 1995 m.) (N-7). 
14.55 Nuo ty kių   
ko me di ja „As te rik sas   
ir Obe lik sas. Mi si ja   
Kleo patra“ (Vo kie ti ja,  
Pran cū zi ja,   
2002 m.) (N-7). 
17.05 Ko me di ja   
„Po li ci jos    
aka de mi ja 2. 
Pir mo ji už duo tis“   
(JAV, 1985 m.). 
18.45 Ži nios. 
19.05 Spor tas. 
19.08 Orai. 
19.10 „Tor ta die nis Nr.1“.  
Hu mo ro va ka ras.
21.05 Veiks mo f. 
„Po že mių ug nis“   
(JAV, 1997 m.) (N-14). 
23.10 Ko me di ja   
„Di rin gas“ (Lie tu va,   
2006 m.) (N-14). 

12.35 „Pa šė lu sios ko jo tės“

7.20 Te le par duo tu vė. 
7.35 Nuo ty kių f. „Liū tas“  
(Pran cū zi ja, 2003 m.). 
9.40 Ko me di ja   
„Ze non – XXI am žiaus  
mer gai tė 3“ (JAV, 2004 m.). 
11.05 Anim. f.   
„Pra mušt gal viai   
Pa ry žiu je“ (JAV, Vo kie ti ja,  
2000 m.). 
12.35 Ko me di ja   
„Pa šė lu sios ko jo tės“  
(JAV, 2000 m.) (N-7). 
14.35 Ko me di ja   
„Ma žy lis ir aš“   
(JAV, 2005 m.) (N-7). 
16.40 Ko me di ja   
„Aš ir ma no ant ri nin kė“  
(JAV, 1995 m.). 
18.45 TV3 ži nios. 
18.55 TV3 spor tas. 
19.00 TV3 orai. 
19.05 Pa dai nuo kim! 
20.10 Di dy sis   
penk ta die nio fi l mas.   
Anim. f. „Pa ry žiaus   
ka ted ros kup rius“   
(JAV, 1996 m.). 
22.10 Nuo ty kių f.   
„In dia na Džoun sas.   
Din gu sios sk ry nios   
beieš kant“   
(JAV, 1981 m.) (N-7). 
0.35 Eu ro ly gos   
pus fi  na lio rung ty nės.  
Vi to ri jos „Tau Ce ra mi ca“–  
Mask vos CSKA. Vaiz do įra šas. 
2.35 „Te le jazz“.   
In te rak ty vios nak ties  
pra mo gos (N-14). 

16.50 „Spar nuo ta sis de san tas“

6.25 Sta tau na mą (k). 
6.55 Te le vit ri na. 
7.10 Sma giau sios aki mir kos (k). 
8.00 „Prince sė   
Ša che re za da“ (k). 
8.30 „Vai duok lių is to ri jos“ (k). 
8.55 Anim. nuo ty kių f.  
„Zo dia kas. Lenk ty nės  
pra si de da...“ (Sin ga pū ras,  
2006 m.) (k). 
10.35 „Bai mės fak to rius III“.  
Rea ly bės šou (N-7) (k). 
12.15 „Ame ri kos ta len tai“. 
13.50 Sma giau sios    
aki mir kos (k). 
14.20 „Pi ni gų lie tus“.   
15.40 „Prin ce sė   
Ša che re za da“. 
16.10 „Vai duok lių is to ri jos“. 
16.50 Anim. nuo ty kių f. 
„Spar nuo ta sis de san tas“  
(D.Bri ta ni ja, 2005 m.). 
18.10 Veiks mo f. „Pi ra tiš kos 
atos to gos“ (Vo kie ti ja,  
2006 m.) (N-7). 
20.00 Ži nios. Spor tas. Orai. 
20.15 „Juo kin giau si   
žmo nės ir gy vū nai“. 
20.45 „Va ka ras su Mak si mu  
Gal ki nu“. Hu mo ro šou. 
22.45 Uo gos. Ži nios   
 ir orai (N-7). 
23.15 „Pre ky ba   
žmo nė mis“ (2) (N-14). 
1.00 „Lai mės žvaigž dė“.  
TV lo te ri ja. 
2.00–6.24 „Bam ba“ (S).

20.20 „Bep ro tiš ka die na, 
ar ba Fi ga ro ve dy bos“

8.15 TV par duo tu vė. 
8.30 „Te le ta biai“. 
9.00 „Vėž liu kas Smar kuo lis“. 
9.30 Vaid. f „Ali zė ja ir pui ku sis 
prin cas“ (2). 
11.30 Keis to ji do ku men ti ka. 
12.00 „Mei lės ga lia“. 
12.45 Ge riau si topai.  
101 nuos ta biau sia pa sau lio  
įžy my bių aki mir ka (4) (k).  
13.45 „Monst rų ga ra žas“. 
14.45 „Dis ku si jų stu di ja“ (k). 
15.15 „Fal ko no pap lū di mys“. 
16.15 Pra dėk nuo sa vęs. 
16.45 „Vėž liu kas Smar kuo lis“. 
17.15 „Mei lės ga lia“. 
18.20 Vaid. f. „Mei lė, ku ri  
kan ki na“ (Is pa ni ja, 2002 m.). 
20.20 Vaid. f. „Bep ro tiš ka  
die na, ar ba Fi ga ro ve dy bos“  
(Ru si ja, 2003 m.). 
23.20 „Kri mi na li nė Ru si ja“.  
„Va dei va – ope ra ty vi nis  
įga lio ti nis“ (2). 
23.50 Vaid. f. „Mo ters  
aša ros“ (Ru si ja, 2006 m.) (k). 

19.45 „Sal dus sėk mės sko nis“

13.45 Pasau lio   
do ku men ti ka. „Lai kas,  
erd vė ir dar kai kas“ (5, 6) (k). 
14.45 Sa vai tės at gar siai (k)  
(su ver ti mu į ges tų k.). 
15.30 Se nas ge ras ki nas.  
Fan tas ti nis nuo ty kių f.  
„Bek Ka po sa los pas lap tis“ (k). 
16.55 Am žių še šė liuo se (k). 
17.40 Mė ta Meš ki ni ja. 
17.55 Dai nų dai ne lė 2008. 
18.45 „Ža lie ji hek ta rai“. 
19.15 Po pie tė su Al gi man tu  
Če kuo liu. 
19.45 Ame ri kos ki no   
le gen dos. Burtas Lan cas teris, 
To ny Cur tisas. Kri mi na li nė  
dra ma „Sal dus sėk mės  
sko nis“ (JAV, 1957 m.) (N-7). 
21.30 Pa no ra ma.   
Spor tas. Orai. 
21.45 Ke liau kim! 
22.10 Dok. f. „Gra žios  
Ja po ni jos vie to vės“   
(Ja po ni ja, 2002 m.) (1, 2). 
23.05 Ku lua rai (k). 
23.50 LTV ret ros pek ty va.  
„Pa si il gom ark lio“ (1983 m.); 
„Mo lis – že mės bro lis“ (1980 m.); 
„Gi rių paunks mė je“ (1984 m.) (k). 

18.00 „Žvaigž džių var tai SG-1“

8.45 Te le par duo tu vė. 
9.00 „Ve dęs ir tu ri vai kų“. 
10.00 „Ekst re ma lus   
krep ši nis“ (k). 
11.00, 15.00 „Do so no įlan ka“. 
12.00 Ma dos rei das. 

13.00 „Žvaigž džių var tai SG-1“. 
14.00 „Na mas 2“ (N-7). 
16.00 „Ekst re ma lus   
krep ši nis“ (k). 
17.00 „Be ri bų“ (10) (N-7). 
18.00 „Žvaigž džių var tai SG-1“. 
19.00 Eu ro ly gos pus fi  na lio  
rung ty nės. Sie nos   
„Mon te pas chi“–   
Tel Avi vo „Mac ca bi Eli te“.   
Tie sio gi nė trans lia ci ja. 
21.00 „CSI Ma ja mis“ (N-14). 
22.00 Eu ro ly gos pus fi  na lio  
rung ty nės. Vi to ri jos   
„Tau Ce ra mi ca“–Mask vos  
„CSKA“. Tie sio gi nė   
trans lia ci ja. 
0.00 Dok. f. „Ekst re ma lūs  
dvy niai“ (D.Bri ta ni ja,  
2005 m.). 

21.00 „Dol me nas“

8.30 Nau jau si pa sau lio  
Guin nes so re kor dai. 
9.00, 16.25 „Ti ta nai“. 
9.25, 16.50 „Dra ko no  
le gen da“. 
9.50 „Šao li nio ko vos“. 
10.15 „Me gas, XL ro bo tas“. 
10.40 „Rau do no ji sie na“. 
11.05 „Bū rys „Del ta“. 
11.30, 15.30 „Maiš tin gas  
am žius“. 
12.30 „Drau gai“. 
13.28 Žo dis – ne žvirb lis. 
13.30 Dok. f. „Sk ri tu liai  
ja vų lau kuo se.   
Tie sos paieš kos“ (k). 
14.30 „Da bar ir vi sa da II“ (k). 
17.15 „Nek vies ta mei lė“. 
18.00 Dok. s. „Sve čiuose  
pas gy vū nus“ (1) (JAV). 
19.00 Nuo ty kių ko me di ja  
„Ma pe tai už ka riau ja  
Man ha ta ną“ (D.Bri ta ni ja,  
JAV, 1984 m.). 
21.00 Penktadienio   
detektyvas. „Dol me nas“  
(4) (N-7). 
22.55 „Ki tas!“ (N-14). 
23.25 Dok. f. „Sk ri tu liai  
ja vų lau kuo se. Tie sos  
paieš kos“ (k). 

9.30 MTV gy vai

6.00 Pus ry čių klu bas. 
9.00 MTV gy vai. NAS. 
9.30 MTV gy vai.   
„Sys tem of a Down“. 
10.00 Top 10 @ 10.   
Va ka rė liai. 
11.00 MTV ru le tė. 
12.00 MTV Amour. 
13.00 UK Top 10. 
14.00 Eu ro Top 20. 
15.00 Wish list. 
17.00 Hitlist   
Ba se Chart. 
18.00 Rock Chart. 
19.00 World   
Chart Exp ress. 
20.00 UK Top 10. 
21.00 Šo kių aikš te lės  
de šim tu kas. 
22.00 Žvaigž džių to pas. 
23.00 MTV gy vai.   
Nat ha lie Imb rug lia. 
0.00 MTV Beat. 
4.00 Chil lout Zo ne. 
5.00 MTV ru le tė. 

TV DIENA
kiekvieną šeštadienį
visos savaitės 
televizijos programosj p g

„PARYŽIAUS KATEDROS 
KUPRIUS“
20 val. 10 min. TV3
Animacinis fi lmas. JAV, 1996 m. 
Rež. Gary Trousdale’as, Kirkas 
Wise’as. 
Tai Victoro Hugo romano 
„Paryžiaus katedra“ motyvais 
sukurta animacinė muzikinė 
pasaka apie geraširdį Kvazimodą 
ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas 
legendinės katedros varpininkas 
įsimyli gražią čigonę Esmeraldą 
ir atskuba jai į pagalbą, kai ši 
apkaltinama žmogžudyste. 

„POŽEMIŲ UGNIS“
21 val. 5 min. LNK
Veiksmo fi lmas. JAV, 1997 m. 
Rež. Félixas Enríquezas Alcalá. 
Vaidina Stevenas Seagalas, 
Marg Helgenberger, Krisas 
Kristoff ersonas.
Federalinę gamtosaugos 
agentūrą pasiekia anoniminis 
pavojaus signalas iš Džeksono 
miestelio: kalnuose slapčia 
laidojamos stiprios toksinės 
atliekos. Vietos gyventojai 
tyli, nes yra įbauginti. Į 
paslaptingą zoną tirti kruopščiai 
saugomos paslapties išvyksta 
gamtosaugininkas Džekas 
Tagertas.

„INDIANA DŽOUNSAS. 
DINGUSIOS SKRYNIOS 
BEIEŠKANT“
22 val. 10 min. TV3
Nuotykių fi lmas. JAV, 1981 m.
Rež. Stevenas Spielbergas. 
Vaidina Harrisonas Fordas, 
Karen Allen, Paulas Freemanas, 
Denholmas Elliottas. 
Archeologas Indiana Džounsas 
gauna užduotį surasti Saliamono 
šventykloje paslėptą skrynią, 
kurioje guli pranašo Mozės 
relikvijos. Mokslininkas numano, 
kad kelionė bus labai pavojinga, 
bet jis dar nežino, kad to paties 
tikslo siekia... Hitlerio kariauna.
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„Geležinis žmogus“ (veiksmo f., JAV) – 
Premjera. Iki 8 d. 10.20, 13.10, 16, 
18.50, 21.40 val.
„21“ (drama, JAV) – Premjera. Iki 8 d. 
11, 13.40, 16.20, 19.10, 21.50 val.
„Kvailių auksas“ (nuotykių komedija, 
JAV) – Išankstiniai seansai. 8 d. 13.30, 
18.30 val.
„Drilbitas“ (komedija, JAV) – iki 8 d. 
10.40 (seansas vyks 2–5 d.), 12.50, 15, 
17.10, 19.30, 22 val.
„Griuvėsiai“ (siaubo trileris, JAV) – iki 
8 d. 10 (seansas vyks 2–5 d.), 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40, 21.10 val.
„14,99 eurų“ (komedija, Prancūzija) – 
iki 8 d. 10.30 (seansas vyks 2–5 d.), 
12.40, 14.50, 17, 19.20, 21.30 val.
„Planas tėčiui“ (komedija šeimai, JAV) – 
iki 8 d. 11.20, 13.50, 16.30, 19, 
21.20 val.
„Hortonas“ (animacinė nuotykių ko-
medija, lietuviškai, JAV) – iki 8 d. 10.10 
(seansas vyks 2–5 d.), 12.10, 14.20, 
16.40 val.
„Katynė“ (karinė drama, Lenkija) – iki 
8 d. 10.50 (seansas 3, 4 d. nevyks), 
15.40, 20.50 val.
„Rembo IV“ (kovinis fi lmas, JAV, Vokieti-
ja) – iki 8 d. 18.35, 21 val.
„Nesusekamas“ (kriminalinis trileris, 
JAV) – iki 8 d. 13.30 (seansas 3, 4 ir 
8 d. nevyks), 18.30 val. (seansas 8 d. 
nevyks).

Specialiai Motinos dienai
„Ledynmetis 2“ (animacinis f., lietuviš-
kai, JAV) – 3, 4 d. 10.50 val.
„Garfi ldas 2“ (animacinis f., lietuviškai, 
JAV) – 3, 4 d. 13.30 val.

COCA-COLA PLAZA
Savanorių pr. 7

„Geležinis žmogus“ (veiksmo f., JAV) – 
Pasaulinė premjera. Iki 8 d. 11, 13.40, 
16.30, 19.20, 22.20 val.
„21“ (drama, JAV) – Premjera. Iki 8 d. 
11, 13.40, 16.20, 19.10, 21.50 val.
„Seklys“ (mistinis trileris, JAV) – Prem-
jera. Iki 8 d. 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 
19.20, 21.20 val.
„Kvailių auksas“ (nuotykių komedija, 
JAV) – Išankstinis seansas 8 d. 21.10 val.
„Indiana Džounsas: Krištolo kaukolės 
karalystė“ (nuotykių f., JAV) – Pasaulinė 
premjera. Naktinis MTV seansas 21 d. 
23.59 val.
„Katynė“ (karinė drama, Lenkija) – iki 
8 d. 11 (seansas vyks 2–5 d.), 13.40, 
16.30, 19.30, 22.10 val.
„14,99 eurų“ (komedija, Prancūzija) – 
iki 8 d. 11.10, 13.30, 16, 18.30, 21 val.
„Mano vaivorų naktys“ (romantinė dra-
ma, Honkongas, Kinija, Prancūzija) – iki 
8 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.
„Planas tėčiui“ (komedija šeimai, JAV) – 
iki 8 d. 11.50 (seansas vyks 2–5 d.), 
14.20, 16.50, 19.40, 22.10 val.
„Drilbitas“ (komedija, JAV) – iki 8 d. 
11.40 (seansas vyks 2–5 d.), 14, 16.10, 
18.20, 20.40 val.
„Prieš pakratant kojas“ (nuotykių ko-
medija, JAV) – iki 8 d. 19.40, 22 val.
„Rembo IV“ (kovinis f., JAV, Vokietija) – 
iki 8 d. 12.30 (seansas vyks 2–5 d.), 15 
(seansas 3, 4 d. nevyks), 18 (seansas 8 d. 
nevyks), 21 val. (seansas 8 d. nevyks).
„Nakties klajūnai“ (kriminalinis trileris, 
JAV) – iki 8 d. 13.50 (seansas 3, 4, 6–
8 d. nevyks), 18.30 val.
„Pranaši pozicija“ (trileris, JAV) – iki 8 d. 
16.20 (seansas 3, 4 d. nevyks), 
21.10 val. (seansas 8 d. nevyks).
„Hortonas“ (animacinė nuotykių ko-
medija, lietuviškai, JAV) – iki 8 d. 11.30 
(seansas vyks 2–5 d.), 13.20, 15.30, 
17.40 val.

Specialiai Motinos dienai
„La troškinys“ (animacinis f., lietuviškai, 
JAV) – 3, 4 d. 12, 15 val.
„Ledynmetis 2“ (animacinis f., lietuviš-
kai, JAV) – 3, 4 d. 10.50 val.

KINO CENTRAS „SKALVIJA“
Goštauto g. 2/15

„Kolekcionierė“ (drama, Lietuva) – 2 d. 
17.20 val., 4 d. 19.10 val., 5 d. 17.10 val., 
6 d. 21 val., 7 d. 17.10 val., 9 d. 17.20 val.,
12 d. 17 val.
„Skafandras ir drugelis“ (biografi nė 
drama, Prancūzija) – 2 d. 20.50 val., 
5 d. 20.50 val., 7 d. 21.10 val., 8 d. 
21 val., 10 d. 18.30 val., 11 d. 16.20 val., 
12 d. 19 val.
„Adomo obuoliai“ (juodoji komedija, 
Danija) – 3 d. 13, 15, 17, 19, 21 val.
„Brėkštant“ (drama, Lietuva) – 4 d. 
15.50 val., 8 d. 18 val., 10 d. 17.30 val., 
11 d. 15.20 val., 12 d. 21.20 val.
„Prieš pakratant kojas“ (juodoji kome-
dija, JAV) – 4 d. 16.50 val., 5 d. 15 val. 
7 d. 15 val.
„Nereikalingi žmonės“ (drama, Lietuva) – 
6 d. 17 val., 10 d. 15.30 val., 12 d. 15 val.
„Šioje šalyje nėra vietos senukams“ 
(kriminalinė drama, JAV) – 9 d. 21 val., 
10 d. 20.45 val., 11 d. 18.40 val.

Lenkų kino savaitė
„Burtai“ (drama, Lenkija) – 2 d. 19 val.

Ciklas „Frecked out“
„Čunkingo ekspresas“ (komiška drama, 
Honkongas) – 4 d. 21 val.

Italų fi lmų savaitė
„Po vidurnakčio“ (komedija, Italija) – 
5 d. 19 val.
„Trys dienos anarchijos“ (istorinė dra-
ma, Italija) – 6 d. 19 val.
„Karštis“ (komedija, Italija) – 7 d. 19 val.
„Dykumų rožės“ (istorinė drama, Italija) – 
8 d. 19 val.
„Mano brolis yra vienturtis“ (komiška 
drama, Italija, Prancūzija) – 9 d. 19 val.

Kinas

LIETUVOS NACIONALINIS 
OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1, tel. (8 5) 262 0727, 
www.opera.lt

Gegužės 2 d. 18.30 val. – Ch.W.Glucko 
„Orfėjas ir Euridikė“. 3 veiksmų opera 
italų kalba. Dirigentas M.Staškus.
Gegužės 3 d. 18.30 val. – S.Prokofj evo 
„Romeo ir Džiuljeta“. 3 veiksmų bale-
tas. Dirigentas M.Staškus.

LIETUVOS NACIONALINIS 
DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4, tel. (8 5) 262 9771, 262 6471, 
www.teatras.lt

Didžioji salė
Gegužės 3 d. 19 val. – Tarptautinis 
šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis 
Baltijos šokis ’08“. Cullberg Ballet 
(Švedija) Tarytum Negro con Flores. 
Choreografas J.Ingeris.
Gegužės 4 d. 18 val. – Tarptautinis 
šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis 
Baltijos šokis ’08“. Provincialnyje tancy 
(Rusija) Po įtraukimo. Diptikas. II dalis. 
Choreografė T.Baganova.
Mažoji salė
Gegužės 5 d. 19 val. – Tarptautinis šiuo-
laikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos 
šokis ’08“. Monkey Production (Rusija). 
Paskutinė šuniško gyvenimo diena. 
Mano kūnas – mobilusis telefonas. 
Choreografė O.Duchovnaja.

VALSTYBINIS JAUNIMO 
TEATRAS
Arklių g. 5, tel. (8 5) 261 6126, 
www.jaunimoteatras.lt

Gegužės 2, 3 d. 18 val. – P.Vaičiūno 
„Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.

VALSTYBINIS VILNIAUS 
MAŽASIS TEATRAS
Gedimino pr. 22, tel. (8 5) 261 3125, www.vmt.lt

Gegužės 6 d. 18.30 val. – A.Čechovo 
„Vyšnių sodas“. Rež. R.Tuminas.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60, tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt

Gegužės 2 d. 19 val. – „Paskutiniai 
Brėmeno muzikantai“. Rež. A.Giniotis.
Gegužės 4 d. 12 val. – „Dūkstantmečio 
kurmis“. Kūrybinės grupės pastatymas 
Z.Milerio ir H.Doskočilovos knygelių 
motyvais.
Gegužės 5 d. 12 val. – Premjera. „Atsar-
giai – Žiurkius!“ Rež. A.Sunklodaitė.

 „DOMINO“ TEATRAS
Savanorių pr. 7 (kino teatras „Coca-Cola Plaza“), 
tel. (8 5) 263 9570, www.dominoteatras.lt

Gegužės 2 d. 19 val. – Premjera. „Vil-
nius–Dakaras“. Rež. K.Smoriginas.

RAGANIUKĖS TEATRAS
S.Stanevičiaus g. 24, tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt

Gegužės 3 d. 12 val. – „Karlsonas ir 
Mažylis“.
Gegužės 4 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir 
Gaidelis“.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Arklių g. 5, tel. (8 5) 262 8678, www.teatraslele.lt

Gegužės 3 d. 12 val. – Premjera „Merė 
Popins“.

LIETUVOS RUSŲ 
DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13, tel. (8 5) 265 2057, 262 
7133, www.rusdrama.lt

Gegužės 2 d. 18 val. – F.Sagan „Viskas 
tau, mano meile!“ Rež. E.Murašovas.
Gegužės 3 d. 12 val. – S.Prokofj evo, G.Sap-
giro „Batuotas katinas“. Rež. J.Popovas.
Gegužės 3 d. 18 val. – E.Scribe‘o „Audra 
vandens stiklinėje“. Rež. E.Murašovas.

Kongresų rūmuose – 
operų arijų paradas

Parodos

Klubai

LIETUVOS NACIONALINĖ 
FILHARMONIJA
Aušros Vartų g. 5

Gegužės 3 d. 19 val. – „Vokietijos kultūros 
pavasaris Lietuvoje“. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncertas. Daly-
vauja Kauno valstybinis choras. Solistės 
I.Linaburgytė (sopranas), L.Jonutytė 
(mecosopranas). Dirigentas J.Frantzas (Vo-
kietija). Programoje G.Mahlerio kūriniai.

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMAI
Vilniaus g. 6/14

Gegužės 2 d. 19 val. – Simfoninis kon-
certas „Neaprėpiami Rusijos muzikos 
horizontai“. Solistai S.Janušaitė (sopra-
nas), D.Karpovas (tenoras). Dirigentas 
A.Anichanovas. Programoje P.Čaikovskio 
kūriniai.

„SIEMENS“ ARENA
Ozo g. 14
Gegužės 2 d. 20 val. – A.Voločkovos 
baleto šou.
Gegužės 3 d. 20 val. – Demio Rousso 
koncertas.

Šiandien 19 val. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 
(LVSO) (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevi-
čius) Vilniaus kongresų rūmuose pristatys įspūdingą operų 
arijų paradą. Gražiausias arijas ir duetus iš P.Čaikovskio 
operų atliks lietuvių publikos numylėtinė Sandra Janušai-
tė ir rusų tenoras Dmitrijus Karpovas. LVSO diriguos Sankt 
Peterburgo valstybinio simfoninio orkestro meno vadovas 
ir vyriausiasis dirigentas, neprilygstamas operų maestro 
Andrejus Anichanovas.
„Užburtosios fl eitos“ žvaigždė sopranas S.Janušaitė su 
Sankt Peterburgo M.Musorgskio valstybinio operos ir ba-
leto teatro solistu D.Karpovu atliks gražiausius vokalinius 
„perliukus“ iš P.Čaikovskio operų „Pikų dama“, „Jolanta“, 
„Eugenijus Oneginas“, „Burtininkė“; koncerte taip pat nu-
skambės P.Čaikovskio operos „Opričnikas“ uvertiūra ir 
S. Rachmaninovo Antroji simfonija.
Operų arijų paradui diriguosiantis maestro A.Anichanovas, 
simfoninį ir operų dirigavimą studijavęs pas garsųjį maes-
tro Aleksandrą Dmitrijevą, jau 12 metų vadovauja Sankt 
Peterburgo valstybiniam simfoniniam orkestrui. Itin svarią 

operų dirigavimo patirtį turintis maestro nuo 1992-ųjų yra 
ir vyriausiasis Sankt Peterburgo M.Musorgskio valstybinio 
operos ir baleto teatro dirigentas. A.Anichanovo repertu-
are – daugiau negu 50 operos ir baleto spektaklių, tarp 
jų ir jo vadovaujamas „Eugenijaus Onegino“ pastatymas 
Graslino operoje (Nantas, Prancūzija) ir Savonlinos operos 
festivalyje (Savonlina, Suomija) 1994 m. 
Su geriausiomis maestro A.Anichanovo rekomendacijomis 
į Vilnių atvykstantis tenoras D.Karpovas ir neseniai operos 
„Bohema“ metamorfozėse dar ryškiau sužibėjusi publikos 
numylėtinė S.Janušaitė žada puikius muzikinius įspūdžius. 

VD inf.

Informaciją apie renginius siųskite adresu afi sa@vilniausdiena.lt

„TAMSTA“
Subačiaus g. 11A

Gegužės 2 d. 22 val. – Grupės „Inculto“ 
koncertas.
Gegužės 3 d. 21 val. – „Junior Jazz 
Band“, „Sweet Sisters“ ir lindyhopo 
šokėjai. 

„FORUM PALACE“ („GALAXY“)
Konstitucijos pr. 26

Gegužės 4 d. 19 val. – Grupės „Splin“ 
(Rusija) koncertas.

KLUBAS „L‘AMOUR“
Vokiečių g. 2

Gegužės 2 d. 19 val. – „Vihr“ (Lietuva/Ru-
sija), „Symmetry of Asymmetry“ (Latvija), 
„Vilkduja“ (Lietuva), „Naevus“ (Didžioji 
Britanija), „Mimetic“ (Šveicarija).

GALERIJA „DALIA“
Žirmūnų g. 70

K.Matiukienės paroda „Saulės nušviesti. 
2008 metų kolekcija“.

„AKADEMIJOS“ GALERIJA
Pilies g. 44/ Latako g. 2

A.Berdenkovo kūrybos paroda.

GALERIJA „KAIRĖ–DEŠINĖ“
Latako g. 3

I.Skučienės paroda „Minties galia“.
B.Zokaitytės paroda „Moteriški ritualai“.

LIETUVOS  NACIONALINĖS 
UNESCO KOMISIJOS 
PARODŲ SALĖ
Šv. Jono g. 11

G.Abromavičiaus fotografi jos paroda 
„Šokio portretai“, skirta Tarptautinei 
šokio dienai paminėti.

PROSPEKTO GALERIJA
Gedimino pr. 43

Paroda „Pinholo strategijos 2“.

GALERIJA „MENŲ KIEMAS“
Barboros Radvilaitės g. 7/2

Iki gegužės 17 d. 
G.Skrabulienės ir S.Skrabulio paroda 
„Žiedai mamai“.
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BNS, AFP, delfi .lt, newsru.com inf. 
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Ofi cialiems valstybių vadovų vi-
zitams rengiamasi itin kruopš-
čiai, bet ir čia pasitaiko klaidų. Es-
tų žurnalistai, kurie antradienį da-
lyvavo pasitinkant Lietuvos Prezi-
dentą Valdą Adamkų, atvykusį į 
Estiją su ofi cialiu vizitu, raudona-
vo iš gėdos, nes Lietuvos vėliava 
ant spaudos kortelių buvo pavaiz-
duota apversta.

Pastebėjus šią didžiulę proto-
kolo klaidą, Užsienio reikalų mi-
nisterijos spaudos sekretorius 
Lauris Maculevičius pareiškė, kad 
brokuotos kortelės buvo išdalytos 
atsitiktinai ir jos bus pakeistos.

Klaida aptikta iki ofi cialaus vi-
zito pradžios, tačiau kortelės vis 
vien buvo išdalytos.

Tokie dalykai estams nutin-
ka jau ne pirmą kartą. Barselo-
nos olimpinėse žaidynėse auk-
so medalį laimėjusi dviratinin-
kė Erika Salumäe stovėdama ant 
nugalėtojo pakylos aiktelėjo iš 
nuostabos, kai pamatė stiebu ky-
lančią aukštyn kojomis apvers-
tą Estijos vėliavą. Šių metų kovą 
per Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatą apdovanojant estų 
sportininką buvo iškelta Lietu-
vos vėliava.

Klaida privertė raudonuoti

Ingrida Mačėnė

Šokių muzikos gerbėjai „Sash!“ 
vardą linksniuoja daugiau kaip de-
šimtmetį. Jų dainos iki šiol mielai 
grojamos Europos šokių klubuose. 
Trijulės šlovės bagaže – 17 mln. 
parduotų albumų kopijų, daugiau 
kaip 60 auksinių ir platininių ap-
dovanojimų.

Gegužės 7 ir 8 d. „Sash!“ Lie-
tuvos publikai žada pristatyti ne 
tik naujas dainas, bet ir palepin-
ti gerbėjus geriausiais savo kūri-
niais. Didžėjus, grupės prodiuse-
ris ir lyderis Sascha Lappessenas 
nebėra geidžiamiausių žvaigž-
džių sąraše, tačiau jam dėmesio 
netrūksta. „Už valandos skrisiu 
į Ispaniją. Po poros dienų gro-
siu Didžiojoje Britanijoje, vėliau 
gimtojoje Vokietijoje. Ateinan-
čią savaitę turėsiu tik vieną die-
ną poilsio“, – telefonu „Vilniaus 
dienai“ gastrolių grafi ką išda-
vė vienas žinomiausių Vokietijos 
prodiuserių.

– Pastarąjį kartą Lietuvoje lan-
kėtės 2004 m. Kokį šou Lietu-
vos publika išvys šį kartą?
– Šį kartą publika mane išvys kaip 
didžėjų. Gerbėjai išgirs visus grupės 
„Sash!“ hitus ir naujus kūrinius.

– Koncertuosite su technomu-
zikos pradininke grupe „Scoo-
ter“. Ar jūs pažįstami?
–  Taip, aš juos pažįstu. Juk mes 
muzikos versle sukamės dvyli-

ka metų. Dažnai susitinkame su 
grupe „Scooter“ koncertų užku-
lisiuose. Tikiu, kad mūsų pasiro-
dymai Lietuvoje bus puikūs, kar-
tu grojome prieš trejetą metų Da-
nijoje. Buvo nepakartojamas va-
karėlis!

– Bedradarbiavote su Boy Geor-
ge, Sarah Brightman, Dr. Al-
ban ir daugeliu kitų atlikėjų. 
Kurį atlikėją iki šiol prisime-
nate? Su kuo buvo smagiau-
sia dirbti?
– Iki šiol prisimenu Dr. Alban. 
Puikiai leidome laiką ne tik sceno-
je. Prieš porą savaičių Belgijoje bu-
vome susitikę vėl. Koncertavome 
20 tūkst. miniai, buvo įsimintinas 
vakarėlis! Mėgstu klubinę kultūrą. 
Man 38-eri, bet jaučiuosi jaunas 
ir žvalus. Nes aplinkui linksminasi 
jauni žmonės, tai nėra blogai.

– Praėjusiais metais šventėte 
grupės „Sash!“ dešimtmečio 
jubiliejų. Ar ta proga rengėte 
išskirtinį vakarėlį?
–  Ne. Aš kiekvieną savaitę šven-
čiu su gerbėjais. Praėjusiais metais 
surengiau 120 koncertų visoje Euro-
poje. Šiais metais jau grojau 75 vie-
tose. Man labai malonu, kad žmo-
nės eina iš proto dėl dainų, kurioms 
jau dešimt metų. 

– Kurią dainą iš grupės repertua-
ro labiausiai vertinate pats?
– Mano ir publikos nuomonės su-
tampa, tai daina „Ecuador“.

Populiarumas:  per 100 koncertų šiais metais – pagal „Sash!“ hitus šokių 
muzikos gerbėjai šėlsta jau dešimtmetį.   Redakcijos archyvo nuotr.

Saulėns 
padovanos 
automobilį
Iki šiol visi buvo linkę manyti, kad 
kultinis M-1 personažas Saulėns 
gali tik atimti. Tačiau po trijų sa-
vaičių jis įrodys, kad tai netiesa.

Žebenkšties greitumu artė-
ja Saulėno gimtadienis. Gegu-
žės 21 d. Šiaulių arenoje jubilia-
tas surengs linksmą ir įsiminti-
ną koncertą, per jį Saulėną svei-
kins didžiausios Lietuvos muzi-
kos žvaigždės. Įvairiems mies-
tams ir regionams priklausantys 
atlikėjai originaliais pasirodymais 
linksmins bene garsiausią šių die-
nų šiaulietį Saulėną.

Koncertą vainikuos įspūdin-
gas momentas – Saulėns vienam 
iš žiūrovų, nusipirkusių bilietą į 
koncertą, dovanos asmeninį au-
tomobilį. Tai „tiuninguotas“ „VW 
Golf“ kabrioletas, kurio galingu-
mas matuojamas ne arkliais, o že-
benkštimis.

Kirgizija gali tapti pirma musul-
moniška šalimi, kurioje bus lega-
lizuota prostitucija. Šią mintį pa-
laiko šalies nevyriausybinės orga-
nizacijos, parlamento deputatai ir 
vyriausybės nariai.

Sekso paslaugų įteisinimo ša-
lininkai tikina, kad šiame vers-
le sukasi milijonai JAV dolerių, o 
neturtingos valstybės biudžetas 
iš to negauna nė skatiko. Be to, tai 
leistų apginti dažnai skriaudžia-
mų prostitučių teises ir pristabdy-
ti venerinių ligų plitimą.

„Prostitucija Kirgizijoje bu-
vo, yra ir bus. Šiaip ar taip, tai – 
profesija, be to, seniausia“, – teigė 
idėjai pritarianti parlamento narė 
Galina Kulikova.

Tačiau Kirgizijos dvasinin-
kai griežtai nepritaria siūlymams 
įteisinti sekso paslaugas. „Kirgi-
zija – musulmoniška šalis. Lega-

lizavus prostituciją tikintieji pa-
sijus įžeisti“, – tikino buvęs Kir-
gizijos ombudsmenas Tursunbe-
kas Akunas.

Neoficialiais skaičiavimais, 
Kirgizijoje sekso paslaugas teikia 
keli tūkstančiai moterų. Daugu-
mą jų yra iš neturtingų šeimų ki-
lusios 19–24 metų merginos, ne-
turinčios kitokių galimybių užsi-
dirbti. Jų siūlomų paslaugų kai-
nos svyruoja nuo dešimties iki 
kelių šimtų JAV dolerių už nak-
tį. Tokie palyginti nedideli tari-
fai vilioja klientus net iš gretimo 
Kazachstano.

Be prostitucijos legalizavimo, 
Kirgizijos valdžia dar kartą svars-
to galimybę įteisinti daugpatystę. 
Šios idėjos šalininkų argumentai 
yra panašūs: daugpatystė egzis-
tuoja, ji nekelia jokios grėsmės, 
tad kodėl gi jos nelegalizavus?

Siūloma įteisinti 
sekso paslaugas

Šventė:  per pasaulį žygiavo Tarptautinės darbo dienos eitynės. Kai kur vyko spalvingos demonstracijos, o Pakistano prof-
sąjungos nusprendė nušviesti naktinį Karačį gausybe deglų.   AFP nuotr.

Paradai šurmuliavo ir naktį„Sash!“ žada 150 
minučių geros muzikos

Britų karališkosios šeimos nariai 
pamėgo lankytis karštuosiuose pa-
saulio taškuose. Princo Williamo 
apsilankymas Afganistane, kur jis 
savaitgalį susitiko su kariais, tre-
čiadienį sulaukė prieštaringų ver-
tinimų. Kai kurie čia įžvelgė viešų-
jų ryšių akciją, o kiti gyrė būsimą-
jį karalių.

25-erių princas, antras eilėje 
sosto paveldėtojas, prieš sugrįž-
damas į Didžiąją Britaniją apie 
tris valandas praleido Kandaha-
ro aerodrome, susitiko su perso-
nalu ir buvo informuotas apie ko-
vines operacijas. Williamas, pa-
rengtas armijos karininkas, ke-
turiems mėnesiams yra priskirtas 
prie Karališkųjų oro pajėgų.

Kenas Wharfe, buvęs karališ-
kosios apsaugos pareigūnas, pa-
reiškė, kad šis vizitas lėktuvu gal-
būt buvo suorganizuotas siekiant 
nukreipti dėmesį nuo neigiamų 
praėjusių savaičių žiniasklaidos 
pranešimų. Williamas, piloto ant-

siuvus praėjusį mėnesį gavęs iš tė-
vo princo Charleso, susilaukė kri-
tikos už tai, kad kariniu sraigtas-
parniu skrido į bernvakarį ir nu-
tūpė prie draugės Kate Middle-
ton šeimos namo. Garsus Didžio-
sios Britanijos žurnalistas Maxas 

Cliff ordas taip pat sakė, kad ši ke-
lionė buvo gera viešųjų ryšių akci-
ja, nes praėjo beveik du mėnesiai, 
kai iš Afganistano po 10 savaičių 
tarnybos grįžo jaunesnis Willia-
mo brolis Harry.

Įpėdinis:  sklando gandai, kad princas Williamas (viduryje) ruošiasi būsimo 
karaliaus ir kariuomenės vado vaidmeniui.   AFP nuotr.

Princas apsilankė Afganistane
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