
Dalia BIKAUSKAITĖ dalia@ve.lt

Ant parduotuvės „Humana”, esančios prie Senojo turgaus, durų 
kabo įspėjantis užrašas, kad įleidžiama tik po 9 žmones. Kai lauke 
eilutėje liko tik trys laukiantieji, bandėme su fotografe įsmukti, 
bet pirmas eilėje stovėjęs senolis be žodžių karingai uždėjo ranką 
ant durų rankenos: be eilės -  jokiu būdu.

Rožė PERMINIENĖ, Klai-
pėdos miesto savivaldybės 
administracijos  Sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja: 
„Skiepas yra savanoriškas, 
nėra jokios prievartos, pats 
žmogus apsisprendžia, nori 
vakcinuotis ar ne.” 

Išgelbėtas jūrininkas  
tęsia kelionę 

į Pitkerno salas 
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PIGIOS.  s Komise knygynuose po 25-30 eurų kainuojančių knygų galima nusipirkti už 7-8 eurus, todėl ir pirkėjų čia netrūksta. 

Pradėjusieji dirbti ir džiaugiasi,  
ir nerimauja, o pirkėjai neskuba

Penktadienį aplankytų praėjusią savaitę dirbti pradėju-
sių parduotuvių, kirpyklų, grožio salonų atstovai dideliu 
džiaugsmu netryško: daug dėmesio reikia apsaugos 
priemonėms, dirbama atsargiai, o pirkėjų dar nedaug. Ko 
gero, kaip ir po pirmojo karantino prireiks kokio mėnesio, 
kol viskas vėl įsivažiuos. Bet žmonės jau dabar kelia klausi-
mą - kaip ilgai galės dirbti? 

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.
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Išgelbėtas jūrininkas  
tęsia kelionę į Pitkerno salas

Verslininkai nepritaria automobilių 
statymo tvarkos pakeitimams

NEPRITARIA.  s Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai nepritaria vie-
tinės rinkliavos už automobilių statymą tvarkos pakeitimams.

Parengus galutinius pasiūlymus, kaip turėtų keistis mokamo  automobilių 
stovėjimo tvarka, kaip bus plečiamos parkavimo zonos ir  ilginamas rinklia-
vos laikas, Klaipėdos verslo atstovai su numatomais  pakeitimais nesutinka ir 
teikia savo siūlymus.

Klaipėdos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų generalinis direktorius 
Viktoras Krolis praėjusį penktadienį 
pateikė raštą Klaipėdos miesto savival-
dybės administracijos direktoriui Gin-
tarui Neniškiui, kuriame išdėstyta, jog 
rūmų nariai nesutinka su numatomais 
automobilių stovėjimo tvarkos pakeiti-
mais.

„Rūmų narių apklausoje, surengtoje 
per 1 dieną, dalyvavo 38 įmonės. 97  proc. 
jų nepritaria rinkliavos didinimui dvi-
gubai, verslo leidimus  branginant dau-
giau kaip 100 proc. Tarp verslo argu-
mentų: tokiam  didinimui pandeminiu 
verslo veiklos draudimo ar ribojimo lai-
kotarpiu  nėra ekonominės logikos, ži-

nant, kad gyventojų pajamų didėjimui 
ir  verslo atsigavimui prireiks laiko. Rin-
kliavos didinimo argumentai  nepagrin-
džia tokio didinimo tikslų arba jie prieš-
tarauja vieni kitiems, apmokestintų te-
ritorijų mieste plėtimui ir branginimui 
nenumatant jokių pigesnių alternatyvų”, 
- rašte dėstė V. Krolis. Klaipėdos preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų nariai 
taip pat pateikė ir savo siūlymus, kaip 
galėtų atrodyti automobilių stovėjimo 
rinkliavos pakeitimai. Jų manymu, rau-
donojoje zonoje automobilių stovėjimas 
galėtų didėti iki 1,5 Eur/val., leidimai 
verslui statyti automobilius galėtų  
brangti ne dvigubai, o 50 proc. Taip pat 
siūloma miesto centre palikti mėlynųjų 
zonų (automobilių stovėjimo aikštelę 
prie piliavietės), o pietų metu (nuo 12 iki 
13 val.) miesto centre leisti automobilius 
statyti nemokamai. Galutinį sprendimą 
dėl automobilių stovėjimo tvarkos poky-
čių priims Klaipėdos miesto taryba.

vaiva 
MAKARAUSKAITĖ  
vaiva@ve.lt

Julija  
BANIENĖ  
julija@ve.lt

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.

REAKCIJA.  s Į ramųjį vandenyną iškritęs jūrininkas buvo išgelbėtas profesionalios laivo įgu-
los.

Vasario 18-ąją Lietuvos 
žiniasklaidoje pasirodęs 
pranešimas apie į ramųjį 
vandenyną iškritusį lietuvį 
jūrininką klaipėdietį vis dar 
pildomas naujais faktais. 
anot 16 valandų vandenyne 
prabuvusio ir išgyvenu-
sio jūrininko draugo, šiuo 
metu vyksta tyrimas, todėl 
atskleisti daugiau detalių ne-
leidžiama. tačiau susisiekęs 
su per stebuklą išgyvenusiu 
bičiuliu jo paties prašymu 
pašnekovas, nenorėjęs vie-
šinti pavardės, vis dėlto no-
rėjo patikslinti keletą faktų.

nulio. Denyje situacija buvo to-
kia pati”, - pasakojo pokalbinin-
kas.

Anot išgelbėto jūrininko 
draugo, būtent ten išėjęs klai-
pėdietis dėl pervargimo prara-
do sąmonę, o ją atgavo jau bū-
damas vandenyje. „Jis pasakojo, 
kad dėl itin kaitrios saulės labai 
apdegė veidą ir visą galvą. Vis 
dėlto vandenyje praleido 16 va-
landų”, - kalbėjo pašnekovas. 

Išgelbėtam jūrininkui buvo 

nustatyta organizmo dehitrata-
cija. Po nuotolinio pasitarimo 
su gydytojais jūrininkui buvo 
nurodyta labai saugotis, nes 
taip ilgai prabuvus vandenyje, 
kai vandens temperatūra siekia 
26 laipsnius šilumos, o oro - 
apie 40, ir nusilpus organizmui 
gali sutrikti inkstų veikla. 

Papiktino  
faktų netikslumas

Anot pašnekovo, išgelbėtas 

jūrininkas labai nustebo, pama-
tęs žiniasklaidoje pranešimus 
apie šį įvykį. „Juose nurodoma, 
kad jo ieškojo Prancūzijos Poli-
nezijos gelbėjimo koordinacinis 
centras. Tačiau šis žmogus buvo 
išgelbėtas savo paties įgulos”, - 
akcentavo išgelbėtojo draugas. 

„Mano draugas labiausiai 
norėjo padėkoti visiems įgulos 
nariams. Šitie vyrai tikrai turi 
daug patirties. Jie viską labai 
tiksliai apskaičiavo jį gelbėda-

mi”, - ilgamečio pažįstamo žo-
džius perdavė pašnekovas. Lai-
vo kapitonas yra iš Kaliningra-
do, o vyr. kapitono padėjėjas - 
klaipėdietis.

„Ką jis išgyveno tas 16 valan-
dų ir kaip šiuo metu jaučiasi, 
bijau net paklausti. Stengiamės 
jį kaip įmanoma labiau palaiky-
ti šiuo periodu. Aš pats buvęs 
jūrininkas, ir naftos platformo-
se yra tekę dirbti, tai, patikėki-
te, tikrai žinau, ką reiškia kova 
už išgyvenimą”, - pasakojo vy-
ras.

Pasak pašnekovo, visi jūri-
ninkai yra apmokyti specialios 
technikos, kaip kuo ilgiau išsi-
laikyti ant vandens. 

„Įgūdžių, kaip iš-
gyventi iškritus už 
borto, mes turime. 
tačiau esame apmo-
kyti kovoti už išgy-
venimą 6 valandas, 
o ne 16”, - pabrėžė 
vyras.

Anot jūrininko draugo, išgel-
bėtasis bando atsigauti po pa-
tirtų išgyvenimų. „Šiuo metu jis 
kartu su jį išgelbėjusia įgula tę-
sia kelionę į Pitkerno salas”, - 
komentavo pašnekovas. 

Tarp Naujosios Zelandijos ir 
Pietų Amerikos iš laivo „Silver 
Supporter” iškrito 52-ejų metų 
vyriausiasis inžinierius. Įgula 
nedelsdama apsuko laivą ir apie 
incidentą pranešė Prancūzijos 
kariniam jūrų laivynui. 

„Tuose kraštuose be galo 
karšta. Negana to, laivo mašinų 
skyriuje, kuriame jis dirbo, 
karštis taip pat buvo labai dide-
lis, apie 40 laipsnių aukščiau 
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Nedirbantieji mano esą 
Vyriausybės užmiršti

PROTESTAS.  s Prie jo prisijungė ir baro „Bardakas” Klaipėdoje darbuotojai.

EILĖ.  s „Suprantame, kad mūsų eilė atsidaryti ateis dar negreitai”, 
- sako Klaipėdos restorano „dock” vadovė aistė antanaitytė.

„norime ne „ant pašalpų sėdėti”, o pradėti dirbti. nenorime organizuoti rimtų mitingų. Kol 
kas susirinkome tiesiog draugiškai paliūdėti kartu. Vėliau, jeigu mus demonizuos kaip buvu-
si valdžia, galbūt tokie protestai peraugs ir į kažką daugiau”, - sakė baro „Faksas” uostamies-
tyje direktorius Mantas Burba.

Dalia 
BIKAUSKAITĖ 
dalia@ve.lt

Šeštadienį prie kai kurių barų 
ir kavinių durų Klaipėdoje 15 mi-
nučių stovėjo jų vadovai su dar-
buotojais bandydami atkreipti 
nors kokį norį dėmesį į savo situ-
aciją. 

Jie prisijungė prie tądien vi-
soje Lietuvoje vykusio kavinių ir 
barų asociacijos „Vilnius Night 
Alliance” organizuoto viešojo 
maitinimo įstaigų protesto „Lau-
kiame”. Protestuotojai siekė at-
kreipti Vyriausybės dėmesį į tai, 
kad jau daug mėnesių šio verslo 
atstovai nesulaukia jos para-
mos.

„Norėtume atkreipti valdžios 
dėmesį, nes mus ji yra užmiršusi. 
Manome, kad pavasarį drąsiai ga-
lime pradėti dirbti laikydamiesi 
visų rekomendacijų, ką sėkmin-
gai darėme lapkritį. To įrodymas 
galėtų būti tai, kad Vilniuje buvo 
patikrinti 75 barai, rastas tik vie-
nas pažeidimas. 

netikime, kad par-
duotuvėje „maxima” 
prie kasų stovintiems 
žmonėms yra sau-
giau negu pas mus. 

Turime ir biometrinius ter-
mometrus, dezinfekcinių prie-
monių, darbuotojai yra apmoky-
ti”, - aiškino M. Burba, vadovau-
jantis ir barui „Bardakas”.

„atsibodo ta nežinia”
„Laukiame paramos, norime, 

kad kažkas ir mus, mažiukus, ne-
turinčius didelio užnugario, iš-
girstų, ne tik tuos didelius. Sve-
čiai, norintys vieni su kitais susi-
tikti ir praleisti laisvalaikį, mūsų 
irgi jau labai pasiilgo”, - sakė Klai-
pėdos restorano „Dock” vadovė 
Aistė Antanaitytė.

Anot jos, jiems dar pasisekė, 
darbuotojai nebuvo atleisti, išva-
ryti į darbo biržą, dalis jų gali 
dirbti, nes gaminamas maistas 

išsinešti, o kiti patiria prasto-
vas. Restorane Klaipėdoje šiuo 
metu dirba apie 10 darbuotojų. 
Beje, toks restoranas dar yra ir 
Vilniuje. Įmonei išlaikyti visus 
darbuotojus per du padalinius 
gana sudėtinga. Barai ir resto-
ranai nedirba jau nuo lapkri-
čio. 

„Atsibodo ta nežinia. Šiuo 
metu gal šiek tiek lengviau, nes 
pavasarį buvo dar blogiau, visai 
nedirbome, nes nieko nežino-
jome. Dabar bandome nors šiek 
tiek dirbti. Labai smagu, kad 
mus palaiko žmonės, kurie pas 
mus lankydavosi. 

Kad galėtume 
išgyventi, turėtume 
dirbti visu pajėgumu. 

Jeigu tiek išgyvenome, tiki-
mės išsilaikyti. Labai gaila, kad 
mes priešpaskutiniai eilėje, ku-
riems leis atsidaryti. Supranta-
me, kad mūsų eilė ateis dar ne-
greitai”, - sakė A. Antanaitytė.

Baro „Bukowcki” Klaipėdoje 
vadovė Lauryna Židonytė antri-
no kolegoms ir sakė, kad jie su-
pranta, kad dabar barai dar 
dirbti negali, bet darbuotojai 
nori žinoti, kada galės pradėti, 
kada juos pasieks kokios nors 
subsidijos.

Klaipėdoje prie šios akcijos 
prisijungė ir daugiau barų, pro-
testavo ir kai kurie barai Kre-
tingoje, Palangoje, Šilutėje, 
Skuode ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Iš viso Lietuvoje šeštadienį 
buvo pasirengę protestui apie 
100 įstaigų dešimtyje miestų, 
per 1 500 žmonių.

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.

Citata iš www.VE.lt. „Netiesa, ugniagesiai pranešimą gavo 
22.21, o atvyko 22.34 val., turint omenyje, kad atstumas 15 km, 
automobiliai sveria daugiau kaip 10 tonų žiemos metu. 13 mi-
nučių - tai labai gretai. Straipsnio pavadinimas paskalų lygio, 
reikėtų patikrinti informaciją prieš ją pateikiant visuomenei”, - 
taip straipsnį „Šventojoje sudegusios kavinės „Mažoji Armėnija” 
savininkas: „Ugniagesiai iš Palangos atvyko tik už maždaug 20 
minučių, - aš atvažiuoju per 10 minučių.” 

Gimė. Per statistinę parą gimdė 8 moterys. Pasaulį išvydo 5 
berniukai ir 3 mergaitės.  

vakar Klaipėdoje iki 16.30 val. policijoje užregistruoti 2 
pranešimai apie nusikaltimus. Greitosios medicinos pagalbos 
medikai kviesti 78 kartus. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
pareigūnai vyko į Gargždus gesinti degančio automobilio. 

Jubiliejus. Vasario 21 d. Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Čiauš-
kutė” sukako 50 metų. „50 siurprizų „Čiauškutei” - taip pava-
dintas jubiliejinių renginių ciklas, kuris tęsis ištisus metus. 
Tai ir įstaigos teritorijos filmavimas iš drono, ir laiko kapsulė, 
kurią atras ateities vaikai po 20-ies metų, ir įvairūs personažai, 
dovanos ir konkursai. Jubiliejiniai renginiai pradėti įspūdinga 
vaikų ir tėvelių laivų iš antrinių žaliavų paroda „Mano laivas 
Lietuvai”, kurią organizavo mokytojos Banga Katkienė ir Živilė 
Venclauskienė. Parodos laikas sutapo su Lietuvos laivyno 100-
mečiu. Į įstaigą „atplaukė” laivai, pagaminti iš pačių įvairiausių 
ir keisčiausių medžiagų, kurios būtų tapusios atliekomis, o 
dabar atgimė antram gyvenimui ir suteikė vaikams begalę 
džiaugsmo. 

Izoliacija. Nuo vakar iš užsienio sugrįžę šalies ekipažų ir įgulų 
nariai privalės izoliuotis 10 dienų, skaičiuojant nuo atvykimo į 
Lietuvą dienos. Izoliacijos terminas gali būti trumpinamas, jei 
7-ą izoliacijos dieną savo lėšomis bus atliekamas koronaviruso 
testas ir jo rezultatas bus neigiamas. Toks sprendimas penkta-
dienį priimtas Ekstremalių situacijų operacijų vadovo, siekiant 
užkirsti kelią pavojingų koronaviruso atmainų plitimui.  

Pažeidimai. 
Vasario 15-21 d. 
Klaipėdos aps-
k r i t ie s  ke l i ų 
policijos parei-
gūnai priemo-
nes vykdė Klai-
pėdos mieste ir 
rajone, Palan-
goje, Rietavo sa-
vivaldybėje bei 
Plungės, Skuo-
do ir Kretingos 
rajonuose. Didžiausias dėmesys skirtas pavojingo ir chuliga-
niško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama 
daryti, važiavimo per sankryžas ir šviesoforų signalų paisymo 
kontrolei - iš viso užfiksuoti 198 pažeidimai.

Rūkymas. Klaipėdos geležinkelio stoties peronai paskelbti 
nerūkymo zona. Keleivių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG 
Link”, atliepdama klientų pageidavimus, stočių peronuose kuria 
nerūkymo zonas. Praėjusių metų rudenį nerūkymo zonomis 
paskelbti Vilniaus geležinkelio stoties peronai, o neseniai 
projektas įgyvendintas ir Klaipėdos stotyje. Nerūkymo zona 
Klaipėdos geležinkelio stoties peronuose taikoma tiek įpras-
toms, tiek elektroninėms cigaretėms. Rūkantiems skirta erdvė 
įrengta prie automobilių stovėjimo aikštelės.
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ƒ  1 „Žmonės nori  
ir dvasinio maisto”

„Jeigu grožio salonai dirbs, 
karantinas gali tęstis”, - juokavo 
viena moteris. Bet, pasirodo, klai-
pėdiečiai išsiilgę ne tik grožio, 
drabužių, bet ir knygų.

„Džiugu, kad daugiau parduo-
tuvių atsidarė. Važiavome ir į ki-
tas, bet visos buvo užrakintos. 
Kad šita dirba, sužinojome per in-
ternetą. Pagaliau galėjome nu-
pirkti geram draugui, kuris yra be 
kojų, gimtadienio dovaną, kad ga-
lėtų ką nors gražaus paskaityti”, 

Pradėjusieji dirbti ir džiaugiasi, 
- sakė knygų komise „Retro kny-
gos” pirkęs klaipėdietis Artūras.

„Aš atnešiau atliekamas kny-
gas, kurias seniai perskaičiau. 
Labai laukiau, kad atsidarytų, vis 
kokią kapeiką gaunu. Man šian-
dien smagi diena. „Koronos” visai 
nebijau. Kai bijai, tada ji ir puola”, 
- sakė komise sutiktas ponas Juo-
zas.

„Labai laukėme to pirmadie-
nio. Nedirbome lygiai du mėne-
sius. Žmonės sėdėjo namuose, 
neturėjo ką veikti, tad jiems beli-
ko arba „šnapsą” gerti, arba kny-
gas skaityti. Nemanau, kad pre-

kybos centro „Akropolis” par-
duotuvėse saugiau nei pas mus. 
Įleidžiame tik po tris žmones, ka-
dangi plotas didesnis nei 60 kv. 
m. Kiekvienas eina prie savo len-
tynų, kas prie psichologijos, kas 
prie vaikiškų knygų, ir nekontak-
tuoja. Tikrai galėjome dirbti ir 
anksčiau.

Per karantiną šiek tiek pakilo 
internetinė prekyba. Žmonės no-
rėjo ir dvasinio maisto”, - sakė 
knygų komiso „Retro knygos” sa-
vininkė Larisa, jau 15 metų turin-
ti šį verslą, ir pridūrė, kad dar nė-
ra ko tikėtis daug lankytojų. Po 
pirmojo karantino pernai pava-
sarį normali prekyba prasidėjo 
tik po mėnesio. Vyresnio am-
žiaus žmonės dar prisibijo.

Šiame komise galima ne tik 
nusipirkti knygų, bet ir jas par-
duoti ar tiesiog dovanoti. Ponia 
Larisa nededa vilčių į Vyriausy-
bės subsidijas. Anot jos, už jas nei 
nuomos padengsi, nei ką, vieni 
juokai. Kol nebuvo elektroninių 
knygų, verslas ėjosi labai gerai, o 
dabar jau sunkiau. 

Pasipylė skambučiai  
ir žinutės

„Pirmą dieną, kai atėjau į dar-
bą, atrodė, lyg niekada nebūčiau 
dirbusi, neberadau nei daiktų, 
nei nieko. Net klientė ramino: 
„Nesijaudink, tu viską žinai.” Bu-
vo keista. Per tuos du mėnesius 

gal kartą buvome atvažiavę gėlių 
palaistyti. Vyras užsukdavo pa-
žiūrėti, ar viskas gerai, ir viskas”, 
- sakė grožio salono „8a”, Klaipė-
doje veikiančio tik antrus metus, 
savininkė Aurinta. 

Viską, kas buvo uždirbta iki 
tol, teko išleisti, nes ir per karan-
tiną reikėjo mokėti mokesčius. 
Verslininkė sako paramos iš vals-
tybės neprašiusi, nes daugiau 
nervų tektų sugadinti, nei ką 
nors gauti. Jos manymu, smulku-
sis verslas yra tiesiog žlugdo-
mas. 

„Labai džiaugiuosi, 
kad nuo pirmadienio 
pradėjome dirbti. 
Kaip gali nelaukti tos 
dienos, jeigu būda-
mas karantine ne tik 
neuždirbi, bet dar ir 
prarandi pinigus”, - 
sakė ponia aurinta.

Ji pastebėjo, kad šiuo metu 
vyksta didelė darbuotojų migra-
cija tarp grožio salonų. Pati kaip 
niekada sulaukė daug užklausi-
mų dėl darbo, pati priėmė dvi 
naujas merginas.

Pasak jos, klientai eina drą-

siai, bet kartais praneša, kad sa-
viizoliuojasi. „Vakar paskambino 
viena klientė ir pasakė: „Esu po 
skiepo, blogai jaučiuosi.” Mano 
klientai protingi, neina, jeigu ne-
gali. Bet kai tik paskelbė, kad at-
sidarys grožio salonai, pasipylė 
skambučiai, žinutės”, - pasakojo 
salono savininkė.

Ji nemano, kad  galės ilgai 
dirbti, tiki, jog prasidės trečioji 
banga, kaip pranašaujama. „Pa-
sidžiaugsime truputį ir vėl bus 
tas pats. Visi mes taip: ir džiau-
giamės, ir neramu. Dabar vaikš-
čioja tikrintojai, darbuotojai bijo, 
nors mes tame dezinfekciniame 
skystyje maudomės”, - guodėsi 
grožio salono savininkė.

Bent pažiūrėti į gėles
Pasirodo, klaipėdiečiai, jeigu 

ir neperka gėlių, tai užeina į jas 
bent pažiūrėti. Gėlių parduotuvės 
„Florika” savininkė Inga, šį verslą 
turinti jau 22 metus, sakė, kad per 
karantiną jos dirbo užsidariusios, 
be žmonių, nes gėlės buvo prista-
tomos užsakius internetu.   

„Pirmadienio rytą darbą pra-
dėjome 8 val. ir jau po kelių minu-
čių buvo pirkėjų. Yra ir smalsau-
tojų, ateinančių tik pasidžiaugti. 
Pažiūri, pažiūri, pavaikšto, pakvė-
puoja ir išeina. Jie pavargę nuo 
karantino ir nori bent kur nors 
išeiti iš namų. Žinoma, kad džiau-
giamės, nors balionų sutiktuvėms 
ir neturėjome. Visai kitas darbas, 
kai matai žmogaus emociją”, - ti-
kino ponia Inga.

„Pas mus prekyba vyksta arba 
vasarą, arba gruodį. Teko užsida-
ryti prieš Kalėdas, kai buvo pats 
darbymetis. Žinoma, patirsime 
nuostolių. Gruodį paprastai susi-
renkame lėšų susimokėti už ko-
munalines paslaugas sausį ir va-
sarį. Šiandien buvo užėję gal 4 
žmonės, du iš jų pirko. Mūsų žais-
lai nėra kasdien reikalinga prekė, 
tai ne duona ir pienas, ne vaistai, 
todėl ir žmonių nėra. Bet vis tiek 
džiaugiamės, kad atsidarėme. 
Dirbti reikia, jau geriau nei sėdėti 
namuose. Mūsų prekyba interne-
tu nėra intensyvi, nes vienos pre-
kės turime po vieną ar du 

GĖLĖS.  s Jeigu klaipėdiečiai ir neperka gėlių, tai bent užeina akis paganyti.
ŽAISLAI.  s „tai nėra kasdien reikalinga prekė, todėl ir žmonių nėra”, - sako 

pardavėja miglė.

PAGALIAU.  s „nėra ką veikti, nuobodu. norisi nors kur nors 
išeiti. tikiuosi kovą grįžti į darbą, reikia atsinaujinti drabužius, 
pasiruošti pavasariui”, - sakė prie parduotuvės laukianti ir šąlan-
čias rankas pučianti mergina.

ŠILUMA.  s „Pažiūrėkite, kokio plonumo audinys, o tai - 100 
procentų vilna”, - sako Sandra raibužienė.

EILUTĖ.  s Prie parduotuvės „Humana” būna laukiančiųjų eilėje 
ir lauke.
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ir nerimauja, o pirkėjai neskuba
egzempliorius. Jeigu ji nuper-

kama parduotuvėje, tada kyla 
problemų”, - atviravo parduotu-
vės „Žiogo žaislai” pardavėja Mi-
glė, joje dirbanti nuo 2013 metų.

Pasak jos, pavasarį buvo tru-
putėlį lengviau. Prieš karantiną 
penktadienį, šeštadienį žmonių 
būdavo daugiau. Ateidavo tėvai 
su vaikais grįždami namo iš dar-
želių. „Penktadienį jau laukdavo-
me, nes žinodavome, kad vaikai 
gaus kokį nors savaitės prizą. O 
šiaip paprastą dieną apsilanky-
davo gal dešimt žmonių”, - prisi-
minė ponia Miglė.

„Prieš pandemiją  
skaičiai buvo kitokie”
„Pirmą dieną po karantino 

buvo šiek tiek daugiau judesio, 
dabar ramesnės dienos. Šalta, 
mažiau žmonių vaikščioja. Šian-
dien buvo 6-7 klientai. Labai ma-
žai. Prieš pandemiją skaičiai bu-
vo visai kitokie. Dabar mums bū-
tų pats darbymetis, turėtume 
parduotuvėje suktis trise. Kai šal-
ta, vilna labiausiai mus šildo”, - 
sakė Lietuvos „Flokati” įmonės, 
esančios Kaune, pernai gruodį 
atšventusios dvidešimtmetį, pro-
dukcija iš vilnos prekiaujančios 
parduotuvės, Klaipėdoje atidary-
tos 2012-aisiais, vedėja Sandra 
Raibužienė. 

„Flokati” parduotu-
vės vedėja pasigyrė, 
kad jos abi su kolege 
pasidarė COVid-19 
testą, nors nejautė 
simptomų, bet pa-
sinaudojo galimybe 
nemokamai jį greitai 
pasidaryti. 

„Jau norisi dirbti, kurti. Užėję 
lojalūs klientai sveikina mus, kad 
atsidarėme. Kol nedirbome, ne-
mažai prekių parduodavome in-
ternetu. Gruodį kelias dienas ban-
dėme dirbti kaip užsakymų atsi-

ėmimo punktas, bet Klaipėdoje 
nebuvo tokio judėjimo, kad galė-
tume tęsti tokią veiklą. Vilniuje, 
Kaune - taip, o mes patyrėme 
prastovas”, - prisipažino vedėja.

Pasak jos, trečiadienį apie 
12.30 val. senamiestis buvo tušto-
kas. „Tik perėjusi per tiltą ir pa-
puolusi į centrą pajutau gyveni-
mą, ten buvo žmonių. Vakar kal-
bėjome su vadove. Sakiau, kad 
mums reikia atidaryti antrą par-
duotuvę kitame miesto gale. Bet 
manau, kad tie, kurie per karan-
tiną priprato pirkti internetu, taip 
darys ir ateityje. Nors atėję žmo-
nės sako labai norintys prekę pa-
čiupinėti. Kiekvienais metais ti-
kėdavomės parduodamų prekių 
augimo, dabar viliamės, kad bent 
nemažės”, - sakė ponia Sandra.

Po pirmo kliento 
karantino kaip nebuvę

Vienas verslininkas, paklaus-
tas, kodėl toks linksmas jo balsas, 
atsakė: „Pagaliau po 11 savaičių 
nusikirpau, žmogumi pasiju-
tau.”

„Elzės” kirpykla Tiltų g. pradė-
jo dirbti nuo vasario 15 d. Kirpėja 
Vilma, šiam amatui paskyrusi 15 
metų, sakė pastebėjusi, kad kurį 
laiką klientai kirposi patys: vieną 
žmona apkerpa, kitą dar kažkas. 
Beje, jie čia priimami tik užsirašę 
iš anksto, tad eidamas gatve ir at-
sitiktinai užsukęs tokios paslau-
gos „Elzėje” negausi, gali tik būti 
užrašytas kitai dienai. 

APSIPRATO.  s Pardavėja Laura sako, kad baisiau buvo per pirmąją bangą, o 
dabar visi jau apsipratę su taisyklėmis.  GROŽIS.  s mergina, kuriai dažomi antakiai: „Kaip aš to pasiilgau.”

Pasak kirpėjos, dabar 
klientų kur kas ma-
žiau. Pati skambina  
jiems, bet šie sako 
dar palauksią kurį 
laiką. tad ponia Vilma 
šiomis dienomis 
nepervargsta.

„Galėtum sakyti, kad tie du 
mėnesiai, kol sėdėjome karanti-
ne, buvo atostogos, bet kokios 
jos, jeigu niekur negali nei išeiti, 
nei išvažiuoti. Pirmą dieną po 
dviejų mėnesių einant į darbą 
buvo šiek tiek streso. Bet apkir-
pus pirmą klientą toks jausmas, 
kad karantino nebuvo. Duok 
Dieve, kad po kurio laiko vėl ne-
uždarytų”, - nuogąstavo ponia 
Vilma.

Paklausta, ar nebijo dirbda-
ma užsikrėsti, tvirtai atsakė, kad 
ne. „Man tas karantinas nieko 
nereiškia. Laikausi taisyklių to-
dėl, kad privalau. Aš į viską žiū-
riu optimistiškai, taip man ge-
riau gyventi. Jeigu tik bus gali-
mybė, nesiskiepysiu. Jeigu lieps, 
neatsisakysiu, bet savo vietą 
skiepytis galiu užleisti. Juk jo-
kios garantijos, kad mane tas 
skiepas apsaugos. Mūsų valdžia 
nepasitikiu ir apie ją nenoriu net 
kalbėti.”

„Labiau bijau  
baudos nei viruso”

Gero alaus parduotuvė per 
pirmąjį karantiną buvo uždaryta. 
Pardavėja Laura, dirbanti 1,5 me-
tų, mano, kad nevertėjo to daryti. 
Per antrąją bangą parduotuvė ne-
buvo uždaryta, nes didelis plotas 
ir atskiras įėjimas leidžia laikytis 
visų taisyklių, be to, be alaus, joje 
galima įsigyti ir užkandžių. Tik 
dabar šiek tiek sutrumpintas 
darbo laikas, sekmadieniais dir-
bama tik iki 15 val. 

„Dirbame atsargiai, žmonės 
nesibrauna, po vieną, po du gra-
žiai užeina. Per pirmąją bangą 
buvo sąmyšis, kažkiek baisu, o 
dabar jau visi susigyvenome su 
tuo, žinome taisykles, tad didelės 
problemos nėra. Labai retai rei-

kia skaičiuoti lankytojus. Aš la-
biau bijau baudos nei viruso. Dėl 
viso pikto pas tėvus į Palangą va-
žiuoti vengiu, kad kartais jiems 
viruso nenuvežčiau. Giminėje su-
sirgusiųjų buvo, bet nė vienam 
nebuvo taip prastai, kaip rodo 
per televizorių, persirgo kaip pa-
prastu gripu”, - pasakojo Laura.

Paslaugų centre „Sinerta” ra-
dome dvi darbuotojas. Mums įė-
jus iš karto buvome įspėtos, kad 
įleidžiama tik po vieną. Centrui 
nereikėjo užsidaryti, nes biure 
būdavo atiduodamos prekės, už-
sakytos internetu. Nuo praėjusios 
savaitės klientai jau įleidžiami į 
biuro vidų. Žmonių nedaug. Apie 
pusmetį centre dirbanti Lina bai-
mės nejaučia, nes jau yra persir-
gusi ta liga be simptomų, bet sako 
vis tiek turinti saugotis.

LAUKIA.  s Kirpėjos pasiruošusios ir laukia klientų. PIRKINIAI.  s moterys jau ruošiasi pavasariui.

KIRPYKLOS.  s Bene labiausiai žmonės džiaugiasi galėdami 
apsikirpti.

Vitos JUREVIČIENĖS nuotr.
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Viskas prasidėjo nuo nedidelės valtelės

Įdomioji istorija:  
nuskendo Švėkšnalėje tankas ar ne?

Vakarų LietuVoje

LietuVos jūrų LaiVynui - 100

Lietuvos jūrų muziejaus projektas „Geltona. Žalia. raudona. mĖLYna!” pri-
stato dešimties iškiliausių moderniosios Lietuvos kapitonų, palikusių ryškų 
atspaudą jūrinės Lietuvos istorijoje, portretus ir jų biografines apybraižas, 
kurias parašė rašytojas Justinas Žilinskas. Šįkart supažindiname su kapitonu 
alfonsu urbeliu (1917-2001 m). 

Nedaug težinome apie A. Urbelio gy-
venimo vingius, bet ir keli žinomi faktai 
liudija apie neeilinę asmenybę Lietuvos 
buriavimo ir jūreivystės istorijoje.

1939 m. A. Urbelis netikėtai prancūziš-
kame buriavimo žurnale „Le Yacht” rado 
skelbimą apie pigiai parduodamą dvistie-
bį 23 metrų ilgio ir 30 tonų vandentalpos 
burlaivį. Jis surinko jūrų skautų įgulą ir 
1939 m. rugpjūčio 11 d. traukiniu per Vo-
kietiją ir Belgiją išvyko į žvejų uostelį Sa-
bles di Oloni, esantį Prancūzijos Biskajos 
įlankos pakrantės centrinėje dalyje. Pran-
cūzų žvejų pakrančių burlaivį už savo su-
taupytas lėšas nusipirkęs A. Urbelis tikė-
josi su nauju vardu ant borto - „Baltoji Le-

lija” - parburiuoti į Klaipėdos ar Šventosios 
uostą, tačiau prasidėjęs karas pakeitė pla-
nus ir nubloškė kapitoną į Vakarus. 

Galop lietuvis jūrų skautas, entuzias-
tingas buriuotojas, transporto laivų kari-
ninkas ir gražuolių klasikinių jachtų res-
tauratorius savo gyvenimą sukūrė Jungi-
nėse Amerikos Valstijose. A. Urbelis 1993 
m. rašė: „Beveik 50 metų pirkau ir restau-
ravau įvairius burinius laivus labai žy-
miems asmenims, kurie visgi miršta ir yra 
užmirštami, o laivai po mano pastangų juos 
išsaugoti ir prikelti naujam gyvenimui to-
liau plaukioja…” O viskas prasidėjo nuo ne-
didelės valtelės, rastos Kauno savivaldybės 
kieme, ir svajonės apie „Baltąją Leliją”...

vermachto „Pantera”. 

Asociatyvi „Vida Press” nuotr.
iki šiol tarp švėkšniškių 
sklinda kalbos apie kadaise 
Švėkšnalės liūne nugrimzdu-
sį tanką. Kol neturime jokių 
įrodymų, galime tik spėlioti, 
ar taip galėjo būti. iki šiol 
neaptiktas ir joks rašytinis 
šaltinis, liudijantis apie kaž-
kam galimai tragišką įvykį.

Remiantis žmonių pasakoji-
mais, baigiantis Antrajam pa-
sauliniam karui, 1944 m. spalio 
mėnesį, vokiečiams traukiantis 
iš Lietuvos, toks įvykis nutiko 
Švėkšnos miestelyje. Vokiečių 
tankas, norėjęs pervažiuoti ne-
didelį Švėkšnalės upelį, nu-
grimzdo į ten buvusį liūną. 

Nėra žinių, ar įgulai pavyko 
išsigelbėti. Kalbama, kad tas 
tankas ir dabar tebeguli liūne 2 
metrų gylyje. 

kodėl tankas važiavo per 
švėkšnalę?

Kad Švėkšnoje karo metu 
lankėsi vokiečių kareiviai, įro-
dymų apstu. Tačiau, kaip ir mi-
nėjome anksčiau, dėl tanko jo-
kių rašytinių žinių neaptikta. 

Tad kol kas apie tai galime 
tik spėlioti. Gali būti, kad tan-
kistas pasirinko važiuoti ne per 
Baltąjį tiltą, būdamas tikras, 
kad tiltelis neatlaikys tanko 
svorio. 

Dažniausiai pervažiuoti tokį 
mažą upelį tankui vieni juokai. 
O kad ten gali būti liūnas, tan-
kistas tikriausiai nepagalvojo. 

Jei taip ir buvo, lieka neaiš-
ku, ar tankistai sugebėjo atida-
ryti liuką ir patys išsiropšti į pa-
viršių.

Kraštotyrininkas Petras Če-
liauskas spėja, kad taip galėjo 
atsitikti ir dėl netikslių vokie-
čių žemėlapių. 

Pasak P. Čeliausko, yra tekę 
matyti vokišką mūsų apylinkių 
žemėlapį, tikriausiai, kad 1940-
41 metų, nes Lietuva pažymėta 
kaip SSRS dalis. 

Švėkšnos istorijos tyrinėtoją 
stebino jo netikslumas - jame 
nebuvo pažymėtas plentas, ei-
nantis į Inkaklius pro Parakau-
nyčios kalną, nors tas kelias bu-
vo nutiestas jau 1930 m.

Užtat jame buvo pažymėtas 
senasis kelias, einantis iš Švėkš-
nos Žvėryno link, po to sukantis 
per Baltąjį tiltą Inkaklių link. 

Jei tankistai turėjo tokį ne-
tikslų žemėlapį, tai jie pagal jį 
ir važiavo iš Švėkšnos (nes kito 
kelio žemėlapis nerodė). 

Bet tai tik viena iš įdomes-
nių versijų. 

bė. Kaip sakant, suveikė „suge-
dusio telefono” principas.

Vis dėlto tanko ieškotojų 
Švėkšnoje buvo sulaukta. Re-
miantis kai kurių žmonių pa-
teikta informacija, pasitelkę į 
pagalbą metalo detektorių, po 
žeme „pasislėpusio” tanko ieš-
kota jau sovietmečiu.

O paskutinį kartą į tanko 
paieškas susiruošė vokiečiai. 

teigiama, kad jų eks-
pedicija čia lankėsi 
prieš maždaug 10 
metų. 

Gaila, bet tai irgi gali būti tik 
pramanas, nes 2007 m. švėkš-
niškis Antanas Martinkus ir P. 

Čeliauskas tuo klausimu krei-
pėsi į Vokietijos ambasadą, ta-
čiau atsakymo nesulaukė iki 
šiol.

nuotraukoje - tankas?
Besidomėdami kovinės 

mašinos istorija Švėkšnoje, 
sulaukėme vienos įdomios 
nuotraukos iš muziejinių ver-
tybių kolekcionieriaus Min-
daugo Nogaičio. 

Joje galimai įamžintas tan-
kas šalia miestelio katalikų 
bažnyčios. Deja, nuotrauka 
nėra labai ryški ir neginčija-
mai teigti, kad joje matomas 
tankas, negalime. Be to, ant 
nuotraukos nėra nurodyta da-
ta. 

Tačiau ant objekto galimai 
matomas kryžius, panašus į 
tuos, kuriuos karo metais nau-
dojo vokiečiai. Kita vertus, 
nuotraukoje gali būti užfik-
suota ir laidotuvėms skirta 
transporto priemonė.

Apie iš po žemių iškasa-
mus Antrojo pasaulinio karo 
palikimus, galime išgirsti ir 
šiais laikais. 

2014 m. Estijoje vietiniai 
gyventojai aptiko ežero gelmė-
se nuskendusį tanką. Šis buvo 
iškastas ir iškeltas, t. y. praė-
jus 62 metams nuo dingimo.

Jeigu tanko legenda Švėkš-
noje yra tiesa ir jo dar niekas 
slapta neištempė, ateityje ga-
lime tikėtis jį atrasti. 

Juk, tobulėjant technolo-
gijoms, turėtų būti lengva ap-
tikti tokią didelę metalo masę. 
Taip pat paaiškėtų, ar nėra ja-
me žuvusių kareivių.

Sveksnosnaujienos.lt

Jeigu ji tikra, tuomet 
tanko reikėtų ieškoti 
kažkur šalia Baltojo 
tilto, link Žvėryno.

Pabandžius surasti įvykio 
amžininkų, kurie paliudytų 
apie nuskendusį vokiečių tan-
ką, mums surasti nepavyko. 

Tačiau išgirdome kalbų iš 
žmonių, kurie girdėję neva ti-
kras istorijas, papasakotas tan-
ką regėjusių švėkšniškių. 

Buvo ir tokių, kurie dar ilgai 
po skendimo matė iš Švėkšna-
lės kyšantį tanko vamzdį. To-
kiais pasakojimais tikrai pasiti-
kėti negalime. 

Gal tai tiesiog sklindanti ir 
vis labiau gražinama istorija, 
prie kurios prisidėti buvo gar-
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Kaip gyvensime toliau, priklausys  
nuo mūsų sąmoningumo lygio

Eltos nuotr.
Žvelgiant į Lietuvos ateitį vis 
aktualesnis tampa hamletiš-
kas klausimas: būti sveikam 
ar visą gyvenimą gydytis? 
Paradoksas, kad į šį klausi-
mą teisingai atsakyti gali tik 
sveikas, adekvačiai mąstantis 
žmogus, nes sergantį reikia 
ne klausinėti, bet efektyviai 
gydyti.

Algimantas KIRKUTIS,  
KJl gydytojas kardiologas, KU profesorius

Veikiama farmacijos kompa-
nijų, siekiančių korupcinėmis 
priemonėmis padidinti savo pel-
nus, Lietuvos valdžia, iš anksto 
žinodama sergančiųjų atsakymą, 
šį klausimą užduoda išimtinai li-
goniams. 

Noras už valstybės lėšas gydy-
tis ir gydyti yra naudingas biu-
džetinių resursų skirstytojams. 
Todėl sukaupta sveikų žmonių 
darbu valstybės išteklių dalis, 
skirta sveikatos apsaugai, beveik 
visa panaudojama ligoms gydyti, 
o ne sveikai gyvensenai skatinti. 

Klaipėdos univer-
sitete nuo pirmųjų 
Sveikatos mokslų 
fakulteto egzistavi-
mo dienų į šią opią 
problemą žiūrima 
kiek kitaip.

Čia minėtas klausimas už-
duodamas ne ligoniams, bet svei-
katos mokslus studijuojantiems 
studentams, kuriems atsakymą, 
vadovaudamiesi Vydūno sveikos 
gyvensenos koncepcija, padeda 
surasti dėstytojai ir mokslinin-
kai. 

Juk savaime suprantama, - 
kuo ilgiau ir daugiau žmonių iš-
liks sveiki, tuo mažiau juos reikės 
gydyti, tuo efektyviau bus galima 
panaudoti valstybės išteklius, ku-
riant LR prezidento pažadėtąją 
„gerovės valstybę”.  

Žvelgiant plačiau į naujausius 
Jungtinių Tautų (JT) ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) do-
kumentus, nesunku pastebėti, 
kad Lietuvos valdantieji neleisti-
nai atsilieka nuo šiuolaikinio pa-
saulio raidą lemiančių svarbiau-
sių organizacijų direktyvų bei 
nuo Europos  Komisijos priimtų 
„žaliojo” tvaraus šalių narių vys-
tymosi kurso sprendimų.

Štai, pavyzdžiui, pateiksiu ke-
letą jų. Vertindama atliktą Euro-
pos aplinkos būklės analizę ir ES 
raidos perspektyvas, Europos 
aplinkos agentūra (European En-
vironment Agency (EEA) http://
eea.eu.int) 2020 metais pareiškė: 
„Europa turi rasti būdų, kaip  
pertvarkyti pagrindines visuo-

menines sistemas, kurios turi 
įtakos žmonių sveikatai, nulemia 
neigiamą poveikį aplinkai bei kli-
matui, ir iš naujo įvertinti ne tik 
technologijas ir gamybos proce-
sus, bet ir vartojimo modelius 
(čia turimos galvoje ir sveikatos 
paslaugos - aut. past.) bei gyveni-
mo būdą. 

Todėl, siekiant užtikrinti rei-
kalingus sisteminius pokyčius, 
reikės nedelsiant imtis bendrų 
veiksmų įvairiose politikos srity-
se, įtraukiant visas visuomenės 
grupes.”

Dar 2016 metais gruodžio 7-8 
d. Paryžiuje vykusioje konferen-
cijoje PSO Europos regiono di-
rektorė dr. Z. Jakab kalbėjo: „No-
rint pasiekti JTO darnaus vysty-
mosi darbotvarkės iki 2030 m. 
tikslus ir įgyvendinti Europos 
sveikatos politikos sistemą „Svei-
kata 2020”, reikia iš esmės trans-
formuoti sveikatos, švietimo ir 
socialinio sektorių partnerystę.” 
Turėdama omenyje galimas pro-
blemas, iškylančias centriniu ly-
gmeniu dėl žinybinių interesų 
susikirtimo, dr. Z. Jakab pasiūlė 
„regioninę platformą kaip efek-
tyvią galimybę suburiant šiuos 
partnerius, norint veiksmingiau 
realizuoti jau turimus Jungtinių 
Tautų šeimos ir Jungtinių Tautų 
koalicijų mechanizmus kaip tei-
giamus žingsnius link stipresnio 
tarpsektorinio ir tarpžinybinio 
bendradarbiavimo”. 

Dr. Z. Jakab pabrėžė, kad na-
cionalinių plėtros planų dėmesys 
turėtų būti nukreipiamas nuo 
tarpinių ekonominių rodiklių į 
galutinius - piliečių sveikatos ir 
gerovės užtikrinimą. 

Elementari logika bei profe-
sinė patirtis mums kužda kons-
truktyvų sprendimą: sudėtingos 

klinikinės patologijos diagnosti-
ka ir gydymas turėtų būti centra-
lizuojami Lietuvoje trijų univer-
sitetų klinikose, kur yra koncen-
truojami medicininiai resursai, 
o visuomenės sveikatos tausoji-
mo ir stiprinimo paslaugos de-
centralizuojamos. 

Sprendžiant visuo-
menės sveikatos 
klausimus būtina 
kuo daugiau išteklių 
ir savarankiškumo 
suteikti savivaldai. 

Juk kas geriau gali suvokti re-
giono specifiką, sukoncentruoti 
žinias apie čia gyvenančių žmo-
nių sveikatos problemas bei efek-
tyviau panaudoti turimus resur-
sus efektyviam tarpsektoriniam 
ir tarpžinybiniam bendradarbia-
vimui, sprendžiant visuomenės 
sveikatos problemas, jeigu ne pa-
tys regionuose gyvenantys žmo-
nės?  

Dabar pažiūrėkime, kokią si-
tuaciją turime mūsų šalyje. Lie-
tuvos žmonių sveikatos rodikliai 
yra vieni prasčiausių visoje Eu-
ropos Sąjungoje. 

Pagal galimų išvengti mirčių 
skaičių Eurostatas Lietuvai sutei-
kia paskutinę arba priešpaskuti-
nę vietą. Jeigu norite dar tiksliau, 
pažiūrėkite į savo ir artimųjų li-
gos istorijas ir pilnus vaistų stal-
čius namuose. 

Jau vien ko vertas 2021 02 08 
publikuotas LRT atliktas tyrimas 
„Kauno medicinos imperija: in-
teresai, pinigai, įtaka”.

Apie jokį tarpsektorinį ir 
tarpžinybinį bendradarbiavimą, 
siekiant pagerinti žmonių svei-
katos būklę, čia apskritai nekal-
bama. 

Kalbama apie neribotą svei-
katos apsaugos galių ir valstybės 
biudžeto lėšų koncentravimą vie-
nose rankose. 

Keistai atrodo Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto (LS-
MU) metinės apyvartos sugreti-
nimas su antro pagal dydį mūsų 
šalies miesto - Kauno metinėmis 
pajamomis. 

Dar keisčiau, kai Kaune vei-
kiantis ir jau visas Kauno ligoni-
nes pajungęs LSMU valdo ne tik 
Pakaunės kurortuose esančias, 
bet ir Druskininkuose ir net Pa-
langoje įkurtas gydymo įstaigas. 

Dviejų šimtų kilometrų atstu-
mas netrukdo LSMU Neuro-
mokslų institutui, šiuo metu vyk-
dančiam mokslo programą „Ner-
vų sistemos ligų tyrimai bei kli-
nikinių sprendimų tobulinimas”, 
vadovauti Palangoje esančiai kli-
nikai. 

Neuromokslų institutas pagal 
savo kompetenciją dalyvauja LS-
MU ligoninės Kauno klinikų (KK) 
Retų neurochirurginių ligų cen-
tro veikloje ir kartu su LSMUL 
KK Neurochirurgijos klinika re-
ferentinių tinklų suaugusių žmo-
nių retų galvos smegenų navikų 
programoje. 

Be to, vadovaujant sveikatos 
apsaugos eksministrui Aurelijui 
Verygai (psichiatras pagal įgytą 
specialybę), šiam  LSMU institu-
tui planuotas Neuromokslų psi-
chofiziologinių tyrimų centras, 
kuriam buvo numatytas dar 3,8 
mln. eurų finansavimas. 

Sveiku protu sunku suprasti, 
kam universitetui, užvaldžiu-

siam visas Kaune esančias klini-
kas ir Pakaunės kurortus, vyk-
dančiam tokius sudėtingus pro-
jektus, reikia gabenti ligonius ir 
personalą už dviejų šimtų kilo-
metrų į Palangą.

Juk pajūrio kurortas 
skirtas sveikatos 
tausojimo ir stiprini-
mo veikloms, o ne 
sudėtingoms sme-
genų patologijoms 
gydyti. 

Ar nebūtų racionalu šioje ba-
zėje įsteigti KU Sveikatos moks-
lų fakulteto  holistinės sveikatos 
priežiūros centrą ir sveiko gyve-
nimo būdo mokyklą?

Kaip suderinti dabartinio Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
šešėlinės vyriausybės sveikatos 
apsaugos ministro ir ketverius 
metus buvusio oficialaus Sveika-
tos apsaugos ministerijos vadovo 
dokumentuotą patarimą Finansų 
ministerijai nefinansuoti DNR 
plano lėšomis LR Vyriausybės 
sprendimu ir jo paties įsakymų 
parengtos vieninteliame šalyje re-
gioniniame Klaipėdos universite-
te valstybinio plano priemonės 
8.6.1 - „Sudaryti darbo grupę ir su-
kurti bei diegti Klaipėdos regione 
bandomąjį modelį, skirtą moksli-
nei ir švietėjiškai veiklai skatinti, 
psichikos sveikatai stiprinti, psi-
chologinei gerovei kurti, fiziniam 
aktyvumui ir sveikai bei subalan-
suotai mitybai skatinti, saugiai, 
ekologiškai aplinkai kurti bei pa-
laikyti”? 

Juolab kad būtent į tai valsty-
bių vadovų dėmesį atkreipia JTO, 
PSO ir Europos Komisijos doku-
mentai.

Pabaigai pateiksiu solidžiame 
moksliniame  žurnale „Stanfor-
do socialinių inovacijų apžvalga” 
publikuotame straipsnyje „Svei-
katos priežiūrai reikalingas vi-
suomenės gydymas” statistiką, 
iliustruojančią  veiksnius, kurie 
daro įtaką mūsų sveikatos būklei: 
40 proc. žmonių sveikata pri-
klauso nuo socialinių-ekonomi-
nių faktorių; 30 proc. nuo gyve-
nimo būdo; 20 proc. nuo sveika-
tos apsaugos paslaugų prieina-
mumo ir 10 proc. nuo gyvenamo-
sios aplinkos.

Taigi, jei norime išlikti sveiki 
ir linkime sveikatos savo artimie-
siems, pirmiausia turime patys 
keistis, t. y. keisti savo pasenusias 
pažiūras. 

Esu tvirtai įsitikinęs - tik mū-
sų rankose yra reikalingi spren-
dimai, įgalinantys valdžioje esan-
čius politikus atidžiau įsiklausy-
ti į Lietuvos gyventojų sveikatos 
apsaugos problemas ir kur kas 
plačiau bei atsakingiau pažvelgti 
į mūsų visų ateitį.



bendras plotas nuo 2012-ųjų 
miesto centre būtų sumažėjęs ke-
lis kartus. 

Geroji kitų miestų praktika ro-
do, jog vidutinis teritorijos užpil-
dymas stovinčiais automobiliais 
neturi viršyti 85 procentų. Prie-
šingu atveju vairuotojas turės ten 
ilgai sukti ratus ieškodamas lais-
vos vietos.

alternatyva - yra
Klaipėdos miestas skatina 

miestiečius ir priemiesčių gyven-
tojus naudotis viešuoju transpor-
tu. Peržiūrint šiems metams bi-
lietų kainas (įstatymas įpareigoja 
tai daryti kasmet), miesto Taryba 
paliko tas pačias kainas, nors per-
nai viešasis transportas dėl pan-
demijos ir dirbo nuostolingai. 
Nuostolių, jau matome, neišveng-
sime ir šiemet, tačiau yra aiškus 
miesto apsisprendimas dotacijų 
pagalba išlaikyti viešąjį transpor-
tą kaip veiksnią alternatyvą indi-
vidualiam. Išplėtota bilietų ir 
maršrutų sistema leidžia to pa-
siekti.

Santykinai pigesnis metinis 
bilietas, buvęs egzotika dar prie 
5-7 metus, dabar yra beveik kas 
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Nesistebime, nes, apribojus 
judėjimą vienos savivaldybės ri-
bomis, pajūris klaipėdiečiams ta-
po bene vienintele pasivaikščioji-
mo gamtoje vieta. Žinoma, dabar 
iš dalies kaltas ir kelto į Smiltynę 
nebuvimas, bet praeitais metais 
ir su keltu spūstyse sugaištas lai-
kas augo. Vasarą, jeigu liks seni 
parkavimo įkainiai, eismas ten 
tiesiog sustos dažniau ir ilgesniam 
laikui. Racionaliausias sprendi-
mas - padidinus parkavimo įkai-
nius paskatinti žmones prie jūros 
važiuoti autobusais ir maršruti-
niu taksi, dviračiu. Tada trasoje 
tilpsime visi. 

Ne geresnė padėtis ir pačiame 
mieste. Tokiomis aplinkybėmis 
miesto Taryba pagaliau svarstys 
sprendimą ženkliai padidinti par-
kavimo įkainius ir išplėsti apmo-
kestintas zonas, taip skatinant iš 
naujo įvertinti važiavimo automo-
biliu išlaidų ir naudos santykį. 

jau stringame,  
kur nestrigome

Keliskart mažesni nei kituose 
miestuose parkavimo rinkliavos 
įkainiai visiškai nebemotyvuoja 
svarstyti keliauti kitaip, net jei ats-
tumas mieste 2-4 kilometrai, 300-
450 metrų atstumu yra autobuso 
stotelė ar vieta sustabdyti marš-
rutinį taksi ir galima nuvykti į ga-
lutinį tašką nesirūpinant, kaip ten 
pastatyti automobilį. 

Ne vienas mūsų turėjo progos 
lankytis įvairiuose Lietuvos ir už-
sienio miestuose; ten vis labiau 
vystomas eismo reguliavimo, ri-
bojimo priemones ten priimam 
natūraliai, tačiau sutikti, kad atė-
jo laikas joms namie, kažkodėl ne-
siryžtama.

Praėjusių metų rudenį panai-
kinus karantiną „Klaipėdos kelei-
vinis transportas” jau susidūrė su 
eismo problemomis miesto pa-
kraščiuose ir priemiesčio marš-
rutuose. Dėl užkimštų įvažiavimo 
į miestą mazgų, srauto pagrindi-
nėse miesto arterijoje centro link, 

Audriaus PETROŠIAUS nuotr.

Naujieji parkavimo tarifai -  
protingas kompromisas

autobusai vėluodavo ir iki 15-20 
minučių.  

Nieko nedarant su parkavimo 
rinkliavos dydžiais ir kitomis eis-
mo valdymo priemonėmis, eismo 
problemos mieste tik didės. Vai-
ruotojų švietimo, mokymo ir pa-
mokymo jau nepakanka ir reko-
mendacija gana aiški - mažinti pri-
klausomybę nuo automobilio, iš-
bandant kombinuotą pėsčiojo - au-
tobuso / maršrutinio taksi kelią, 
automobilių dalinimosi sistemą, 
elektrinį paspirtuką, dviratį. 

atvažiavo - ir stovi
Prasispraudę pro kelių spūstis, 

automobiliai pagaliau atvažiuoja į 
centrą ir čia yra pastatomi pagal 
principą „kas pirmesnis - to ir vie-
ta”. Ištyrus vietų užimtumą miesto 
centre, akivaizdu, jog vietų trūksta. 
Kai kuriose vietose užpildymas bu-
vo net per 100 proc. - šaligatvių ir 
kitų neleistinų vietų sąskaita. 

Pernai vien tik miesto centre 
užfiksavome 1 076 Kelių eismo tai-
syklių pažeidimus: stovėjimas ant 
šaligatvio, ant pėsčiųjų tako, ant 
vejos, t.y. ten, kur automobilis už-
ima pėsčiojo erdvę  - iš viso proto-
kolus rašėme pagal 13 KET pozici-
jų. Reikia pabrėžti, kad toli gražu 
ne visus tokius pažeidimus mes 
užfiksuojame dėl ribotų savo žmo-
giškųjų išteklių, ir realiai liūdnos 
situacijos net ir tie skaičiai neat-
spindi.

Teritorijos apkrovą pastatytais 
automobiliais finansiškai parodo 
„bilieto vertė” - kiek laiko viduti-
niškai automobilis stovi ir, atitin-
kamai, kiek už tai sumoka. 

Raudonojoje (Senamiestis) zo-
noje 2012-aisiais vidutinė bilieto 
vertė buvo 55 euro centai (perskai-
čiavus iš litų), pernai - 1,49 Eur. Tai-
gi, dabar automobilis pastatomas 
kur kas ilgesniam laikui, tiek pat 
sumažėja ir aikštelių apyvartumas 
- ilgėja laikas rasti vietą, sykiu ir 
tarša didesnė. 

Eismo inžinerijos atžvilgiu tai 
reiškia tą patį, tarsi statymo vietų 

dešimto keleivio kišenėje. Mėne-
sinis zoninis bilietas galioja ir va-
žiuojant mieste, ir priemiestyje, 
neribojant kelionių, persėdimų 
skaičiaus. 

Bendras mėnesio bilietas 
miesto maršrutiniam taksi ir au-
tobusui leidžia komfortiškai išsi-
versti be automobilio, jei darbo 
vieta yra centrinėje miesto daly-
je. 

Maršrutų skaičius priemies-
tyje jau pasiekė 20. Klaipėdos 
miestą nebrangiu, kokybišku, pa-
tikimu viešuoju transportu gali-
ma pasiekti iš Dituvos, Šernų, Ke-
tvergių, Plikių, Slengių, Gindulių, 
pakeliui surenkant artimesnių 
priemiesčių keleivius. Ženkli da-
lis priemiesčio keliautojų yra mo-
kiniai ir moksleiviai, kurie važiuo-
dami į / iš atsidariusių mokymo 
įstaigų lengvina „taksuojančių” 
tėvelių dalią. Laikas ir patiems tė-
veliams išbandyti alternatyvą.

Deja, bendrai imant bilietų 
struktūrą matyti, kad artimesnių 
priemiesčių gyventojams toks 
motyvas vis dar nėra labai svar-
bus. Tad kol nebus finansinės pas-
katos atsisakyti (antrojo) automo-
bilio, kol išlaidos parkavimui prie-
miesčio šeimos biudžete sudarys 
nereikšmingą dalį, nesitikime ten 
didelio keleivių skaičiaus augi-
mo. 

Pretenzijų „o jūs pirma pada-
rykite iš mano namų reisus kas 10 
minučių ir kad vežtų septyniais 

maršrutais į visas Klaipėdos pu-
ses” priimti negalime. Toks pro-
cesas gali vykti tik nuosekliai di-
dėjant priemiesčio keleivių skai-
čiui. Dituvos ir dar keleto marš-
rutų istorija rodo, kad tai realu ir 
vyksta. 

erdvės reikia  
ne tik vairuotojams

Diskutuojant apie automobi-
lių parkavimo problemas dažnai 
pamirštama, kad mieste gyvena 
ne tik vairuotojai. O net ir tas pats 
vairuotojas išlipęs iš automobilio 
tampa pėsčiuoju, kuriam reika-
linga aplinkos kokybė: laisvi šali-
gatviai, žaliosios erdvės, švarus 
oras. Pernai pastebėjome ženklų 
judėjimo dviračiais ir paspirtu-
kais suintensyvėjimą. Prie „Akro-
polio” naujai įrengtas automatinis 
dviračių skaičiuoklis sparčiai pri-
suko 100 000 skaičių. Ir šitos san-
tykinai naujosios mobilumo rū-
šys, būdamos draugiškos aplin-
kai, taip pat reikalauja sau naujos 
erdvės. Ja reikės dalintis iš naujo 
balansuojant prioritetus. Naujieji 
parkavimo tarifai, plečiamos zo-
nos - tai finansinis įrankis pasiek-
ti protingą bendruomenės kom-
promisą naudojant erdvę, kurios 
yra tik tiek, kiek yra, ir daugiau jos 
nėra iš kur paimti.

všĮ „Klaipėdos keleivinis 
transportas” l.e.d.p.  

Andrius SAMUIlOvAS

Šį sekmadienį, vasario 21 dieną, miesto autobusai P. Lideikio gatvėje popiet vėlavo iki 14 
minučių. Įprastai spūstys toje į pajūrį vedančioje gatvėje būdavo sezoninės. tačiau pernai 
pirmąją spūstį fiksavome jau  kovo pirmąją, o šiemet tas sezoniškumas visai išnyko - bet kuri 
saulėta diena garantuoja spūstis. Jos ten periodiškai yra nuo sausio. tačiau ši sekmadieninė 
šiemet - rekordinė. 
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Daugiau informacijos savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Paskutinę vasario savaitę  
pradedami skiepyti senjorai

Klaipėdos rajone šią savai-
tę nuo COVid-19 ligos bus 
pradėti skiepyti 65 metų 
amžiaus ir vyresni rajono 
gyventojai.

Senjorams nieko daryti 
nereikia, - su visais per arti-
miausias kelias dienas susi-
sieks jų šeimos gydytojų 
slaugytojos ir visus norin-
čiuosius skiepytis užregis-
truos. Jei senjoras neturi ga-
limybės atvykti, jam turi bū-
ti pasiūlyta arba jis pats gali 
prašyti ir pavėžėjimo paslau-
gos iš namų į skiepijimo vie-
tą. 

Vakcinacija yra 
savanoriška, o tiek 
vakcina, tiek skie-
pijimo paslauga - 
nemokamos.

Šios savaitės pradžioje 
rajono gydymo įstaigas pa-
sieks dar beveik 600 vakcinų 
- 300 „AstraZeneca” ir 294 
„Pfizer”. Šaliai plečiant skie-
pijimo apimtis, plečiasi ir 
skiepijamų žmonių ratas. Iki 
šiandienos rajone jau paskie-
pyti socialiniai darbuotojai, 
globos įstaigų gyventojai, 
medikai, vaistininkai, o kitą 
savaitę bus baigtas ir švieti-

mo įstaigų darbuotojų skiepi-
jimas.

O jau nuo antradienio pasi-
skiepyti galės ir to pageidau-
jantys Klaipėdos rajono senjo-
rai. Jų patogumui procesas su-
reguliuotas taip, kad senjorams 

nieko daryti nereikės. 
viskas vyks taip:
 Per artimiausias kelias 

dienas individualiai telefonu 
su kiekvienu asmeniu susi-
sieks jo šeimos gydytojo slau-
gytoja;

 Jei senjoras pageidaus 
skiepytis, slaugytoja jį užregis-
truos ir suderins procedūros 
laiką bei vietą;
 Neturinčiuosius galimy-

bės atvykti į skiepijimo vietą 
slaugytojos turi informuoti, 

kad galima pavėžėjimo pa-
slauga. Jei jos to nepadarys, 
senjoras pats gali to paprašy-
ti. Pavėžėjimu pasirūpins 
Klaipėdos rajono savivaldy-
bė. 

Atkreipiame dėmesį, kad 
gydymo įtaigų darbuotojai 
neprašys savo pacientų pa-
teikti elektroninės bankinin-
kystės duomenų, asmens ko-
do ir kitos asmeninės infor-
macijos. Jei susidurtumėte 
su tokiu prašymu, jokiu būdu 
neatskleiskite šios informa-
cijos, nes tai gali būti telefo-
niniai sukčiai. 

Primename, kad vakcina-
cija yra savanoriška, o tiek 
vakcina, tiek skiepijimo pa-
slauga - nemokamos. Vakci-
nos, kuriomis skiepijama, 
yra saugios, bet galimas pa-
šalinis poveikis: skausmas, 
paraudimas, patinimas in-
jekcijos vietoje, galvos ar rau-
menų skausmas, nuovargis, 
karščiavimas. Šie požymiai 
rodo, kad imuninė sistema 
veikia ir mokosi atpažinti bei 
sunaikinti virusą. Paprastai 
šalutinis poveikis praeina 
per porą dienų. Nepraėjus 
šiems simptomais rekomen-
duojama kreiptis į šeimos gy-
dytoją. Mūsų šalis naudoja 
vakcinas, patvirtintas Euro-
pos Sąjungos institucijų. Šio-
mis vakcinomis jau paskiepy-
ti milijonai žmonių visame 
pasaulyje. 

Sėkmingas Klaipėdos uosto metų startas

LAIVAI.  s Šiemet sausį į Klaipėdos uostą atplaukė 530 laivų, tai 8,6 proc. daugiau nei praėjusių 
metų pirmąjį mėnesį. 

naujus metus Klaipėdos uostas pradėjo praėjusių metų pa-
greičiu - sausio mėnesio krovinių apyvarta pakilo į viršų be-
maž 13 procentų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

Šių metų sausį Klaipėdos 
uoste perkrauta 3,82 mln. tonų 
krovinių, tai yra 12,8 procentų 
daugiau nei 2020 metų sausį, kai 
krauta 3,39 mln. tonų. Augimas 
fiksuojamas visose krovinių gru-
pėse: skystųjų krovinių mastas 
išaugo 39 proc., birieji pakilo 10 
proc., o generaliniai - 3,3 proc.

„Nors įprastai sausio mėne-
sio krova atspindi sulėtėjusią 
prekybą, tačiau krovinių srautas 
Klaipėdos uoste stabiliai augo. 
Tai gali būti iš inercijos arba per 
metus neįvykdytų pardavimų 
pasekmė. Metų pradžia uostui 
sėkminga, bet reikalauja ir bu-
drumo, - teigia Algis Latakas, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos generalinis direkto-
rius. - Paprastai metų pradžia 
duoda toną likusiam laikotar-
piui. Tačiau akivaizdu, kad ne-
bus lengva, nes atotrūkis nuo 
kaimyninių uostų, galimi rinkų 
pokyčiai verčia mąstyti apie dar 
labiau didėsiančią konkurenci-
ją. Tad visi turime būti susitelkę 
ir savo darbus atlikti kuo geriau 
ir profesionaliau.”

Kaip ir per praėjusius metus, 
taip ir šių metų pradžioje, Klai-
pėdos uostas, palyginti su kitais 
Baltijos jūros rytinės pakrantės 
uostais, išlaiko vieną didžiausių 
krovos prieaugių.

Uosto direkcijos inf.
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Klaipėdoje - geriausi pasaulio sezono rezultatai, 
rekordai ir mūsiškių pergalės 

Alfredo PLIADŽIO ir Pauliaus MATULEVIČIAUS nuotraukos

GREIČIAUSIA.  s Gabija Klimukaitė tapo 60 m barjerinio bėgimo čempione.

RUTULIO STŪMIKAS. s  
Šarūnas Banevičius Lietuvos 
čempionu tapo jau aštuntąjį 
kartą.

APDOVANOJIMAI.  s Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos 
auklėtinė, sportinio ėjimo atstovė monika Vaiciukevičiūtė tapo 
šalies vicečempione (dešinėje). ant pirmojo pakylos laiptelio 
stovi pasaulio per 35 metų rekordą užfiksavsi Brigita Virbalytė.

LYDERIS.  s Benediktas mickus (dešinėje) neturėjo lygų 400 ir 
800 m bėgimo varžybose.

ČEMPIONAS.  s Šuolio su kartimi atstovas Osvaldas Gedrimas 
pakartojo sezono rezultatą, peršokęs 4,8 m kartelę. 

Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje (Lam) dvi die-
nas vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų 
žiemos čempionate užfiksuota ir geriausių pasaulio sezono 
rezultatų, ir Klaipėdos miesto rekordas, įvykdyti ir Europos 
čempionato normatyvai, o šeimininkai - Lam auklėtiniai - 
džiaugėsi aštuoniais medaliais.   

Paulius 
MATUlEvIČIUS

Pirmąją čempionato dieną, 
šeštadienį, klaipėdiečiai džiaugė-
si trimis medaliais (2 aukso ir 1 
sidabro), antrąją dieną - penkiais 
medaliais (3 aukso, 1 sidabro ir 1 
bronzos). 

Varžybos Klaipėdos lengvosios 
atletikos manieže dėl COVID-19 
pandemijos ir Vyriausybės įvesto 
karantino vyko be žiūrovų, o da-
lyviai turėjo laikytis griežtų sau-
gumo reikalavimų. 

klaipėdiečių rezultatai

Geriausiai iš klaipėdiečių se-
kėsi net du aukso medalius iško-
vojusiam bėgikui Benediktui Mic-
kui.

Šis trenerio Mindaugo Kra-
kio auklėtinis neturėjo lygių tiek 
400 m (49,08 sek.), tiek 800 m (1 
min. 53,73 sek.) bėgimo rungtyse. 
Per sportinę karjerą jam tai buvo 
jau penktasis 800 m bėgimo rung-
ties aukso medalis. 

„Įdomus sutapimas tas, kad 
Benediktas lygiai prieš šešerius 
metus taip pat Klaipėdoje užfik-
savo 400 m bėgimo Klaipėdos re-
kordą - 49,70 sek., o šįkart jis jau 

gali didžiuotis nauju Klaipėdos 
miesto rekordu - 49,08 sek.). Džiu-
gu, kad rezultatai gerėja”, - akcen-
tavo B. Mickaus treneris M. Kra-
kys.   

Aštuntą kartą Lietuvos rutulio 
stūmimo čempionu tapo Šarūnas 
Banevičius. Šis Valerijaus Mura-
šovo auklėtinis rutulį nustūmė 
17,68 m ir pasiekė geriausią Lietu-
vos sezono rezultatą. 

Šeštadienį šalies vicečempio-
ne tapo Monika Vaiciukevičiūtė 
(treneriai Ričardas Rekst ir V. Mu-
rašovas). Ji 3000 m sportiniu ėji-
mu įveikė per 13 min. 14,34 sek.   

Sekmadienį auksas ir sidabras 
sužibo LAM barjerinio bėgimo 
atstovėms - Gabijai Klimukaitei 
(treneris Donatas Senkus) ir Sate-
rai Balčaitytei (treneris Alvydas 
Šilauskas). Pirmoji 60 m barjeri-
nio bėgimo nuotolį per 8,99 sek. 
įveikusi G. Klimukaitė pakartojo 
2020 metų laimėjimą, o vicečem-
pionės S. Balčaitytės rezultatas - 
9,03 sek. - asmeninis sportininkės 
rekordas. 

Dar sekmadienį aukso medalį 
iškovojo LAM šuolio su kartimi at-
stovas Osvaldas Gedrimas (tre-
neriai Justinas Martinkus ir 
Edmundas Norvilas) - 4 m 80 cm, 
o moterų 800 m bėgimo rungties 
bronzos medalininke tapo Vil-
mantė Gruodytė (trenerė Jolanta 
Beržinskienė) - 2 min. 25,65 sek.  

„Pastarąjį kartą Lietuvoje su 
tiek daug dalyvių varžiausi tik ko-
kiais 2012-2013 metais. Nustebino, 
ganėtinai daug žmonių pasiekė sa-
vo asmeninius rekordus, kuriais 
turėtų didžiuotis. Šiuo laikotarpiu 
ne kiekvienas turėjome geriausias 
sąlygas sportuoti. Tai svarbiausia, 
nes kad ir kokie sunkumai būtų, 
reikia kovoti bei nepasiduoti”, - 
startą komentavo O. Gedrimas.

Prieš dvejus metus klaipėdie-
tis tapo pirmuoju lietuviu šiame 
tūkstantmetyje, su kartimi peršo-
kusiu 5 metrus. To sportininkui 
negana - jis svajoja įveikti bent 5,41 
m ir pagerinti Lietuvos rekordą.

Žvaigždžių triumfas
Klaipėdoje buvo pasiekti ir ge-

riausi sezono rezultatai pasaulyje, 
ir pasaulio veteranų rekordas.

Moterų 3000 m sportinį ėjimą 
laimėjo Brigita Virbalytė, distan-
ciją nužingsniavusi per 12 min. 
14,95 sek. Tai - vyresnių nei 35 me-
tų moterų pasaulio rekordas ir ge-
riausias planetos sezono rezulta-
tas apskritai. Ji jau turi kelialapį į 
Tokijo olimpines žaidynes.

Geriausiu sezono rezultatu pa-
saulyje galėjo džiaugtis ir vyrų 
5000 m sportinio ėjimo distanci-
joje šalies čempionu tapęs Marius 
Žiūkas (19 min. 7 sek.).

Lietuvos čempionės titulą uos-

tamiestyje susigrąžino po metų 
pertraukos šuolių į aukštį varžy-
bose dalyvavusi Airinė Palšytė. 
Lengvaatletė peršoko 182 cm bei 
pranoko pernai triumfavusią Ur-
tę Baikštytę, kuri Klaipėdoje įvei-
kė 179 cm.

Barjerininkas Rapolas Saulius 
pasinaudojo paskutine galimybe 
įšokti į Torunėje (Lenkija) vyks-
tančio Europos uždarų patalpų 
čempionato traukinį. 60 m barje-
rinio bėgimo distanciją įveikė per 
7,88 sek. - būtent toks yra Senojo 
žemyno pirmenybių normatyvas. 
Bėgikas tapo septintuoju lietuviu, 
iškovojusiu teisę dalyvauti šiame 
čempionate.

Moterų trišuolio rungtyje tri-
umfavo Diana Zagainova, vienu 
centimetru pagerinusi Dovilei 
Kilty priklausiusį geriausią Lietu-
vos sezono rezultatą. Olimpinį ke-
lialapį dar 2019-aisiais iškovojusi 
trišuolininkė Klaipėdoje nušoko 
13,68 m.

Dauguma suaugusiųjų lengva-
atlečių šį sezoną turėjo vos du 
startus - LLAF taurės varžybas ir 
Lietuvos čempionatą. Torunėje 
(Lenkija) vyksiančios Europos pir-
menybės vyks kovo 4-7 dienomis, 
o galutinė rinktinės sudėtis paaiš-
kės artimiausiomis dienomis. Ti-
kimasi, kad tarp jų bus ir klaipė-
diečių.
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Sporto entuziastui Edmundui Tilvikui - 60 

Plaukikams - karštos dienos

JUBILIATAS.   s
Edmundas tilvikas -  

aktyvus kalnų ir orientavimo-
si sporto propaguotojas.

Gražią 60 metų sukaktį mini Klaipėdos miesto kalnų sporto 
klubo iniciatorius ir jo tarybos narys, aktyvus orientavimosi 
sporto propaguotojas Klaipėdos mieste Edmundas Tilvikas.

„Laiko lėkimo tikrai nejau-
čiu. Man jau 60 metų? Negaliu 
patikėti. Kai nuolat sukiesi 
tarp jaunų žmonių, tiesiog už-
stringi laike. Smagu, kad au-
klėtiniai ir kolegos prisimena 
ir sveikina su jubiliejumi. Ga-
vau smagią aulėtinių dovaną 
- apie mane sukurtą filmuką”, 
- džiaugėsi jubiliatas.

E. Tilviko iniciatyva sukur-
ta laipiojimo sporto bazė 
Moksleivių saviraiškos centro 
patalpose, kur vyksta Lietuvos 
laipiojimo (boulderingo) čem-
pionato etapai. 

Jubiliatas yra ilgametis 
sporto klubo „OK Jaunystė” 
prezidentas. Jis ne tik organi-

zuoja, bet pats dalyvauja 
miesto ir Respublikos orien-
tavimosi sporto varžybose.

Nuo 1985 metų iki šių die-
nų dirba Klaipėdos mokslei-
vių saviraiškos centre (buvu-
si jaunųjų turistų stotis) tu-
rizmo skyriaus metodinin-
ku. 

Lietuvoje jis yra vienas iš 
labiausiai patyrusių vadovų 
žygiuose į kalnus, suorgani-
zavęs daugybę kelionių ne tik 
kalnuose, bet ir baidarėmis, 
dviračiais. Ne viena Klaipė-
dos jaunimo karta jo dėka pa-
žino ne tik savo gimtąjį kraš-
tą, bet ir išmaišė visą buvusią 
Sovietų Sąjungą ir Europą. 

E. Tilvikas kolegų yra įvardi-
jamas miesto moksleivių turiz-
mo sąskrydžių ir įvairių varžy-
bų siela. Nuo 2000 m. - Klaipė-
dos miesto kalnų sporto klubo 
iniciatorius ir jo tarybos na-
rys. 

Jūros šventės metu klubo 
„OK Jaunystė” organizuojamos 
orientavimosi sporto varžybos 
į pajūrį sukviečia šimtus daly-
vių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
užsienio šalių.

Išsamus interviu su jubilia-
tu - artimiausiame „Savaitės 
ekspreso” numeryje. 

„vakarų ekspreso”  
informacija 

VIZITAS.  s Šiandien į Klaipė-
dą atvyks patyręs plaukimo 
judesių biomechanikos ir 
plaukimo technikos speci-
alistas italas Stefano nurra 
(viduryje). Pasaulio ir Europos 
čempionui danui rapšiui 
(dešinėje) jis jau puikiai pažįs-
tamas.  

„Instagram” nuotr.

Lietuvos plaukikams pastarosios dienos itin karštos - sa-
vaitgalį tris dienas Klaipėdos 50 m baseine vyko Lietuvos 
žiemos plaukimo čempionatas, o šią savaitę planuojami 
specialūs plaukikų testavimai.

Matas PAUlIUKONIS

Šiandien į Klaipėdą specia-
liu Lietuvos plaukimo federaci-

jos kvietimu atvyks patyręs 
plaukimo judesių biomecha-
nikos ir plaukimo technikos 
specialistas italas Stefano 
Nurra.

Jis atliks uostamiestyje 
besitreniruojančių Lietuvos 
išplėstinių rinktinių narių 
plaukimo technikos anali-
zę.

Vasario 24-25 dienomis 
vyks plaukikų technikos fil-
mavimai, o vasario 25-26 ir 
27 dienomis numatomas 

grįžtamojo ryšio suteikimas 
sportininkams ir jų trene-
riams. Bus dalijamasi indivi-
dualiomis tobulėjimo reko-
mendacijomis ir aptariamos 
esminės plaukimo klaidos.

S. Nurra turi darbo su na-
cionaline Turkijos rinktine 
bei 2020 metų Tarptautinės 
plaukimo lygos (ISL) vicečem-
pione Paryžiaus „Energy Stan-
dard” komanda patirties.

Apie klaipėdiečių perga-
les lietuvos žiemos plauki-
mo čempionate skaitykite 
rytojaus „vakarų eksprese”. 
Klaipėdos „Gintaro” sporto 
centro auklėtiniai iškovojo 
per tuziną medalių.

SKAIČIAI.  s Šį nKL 
sezoną Klaipėdos 

„neptūnas-akvaservis” ir 
Palangos „Kuršiai” kovo-
jo du kartus ir pasidalijo 

po pergalę: Klaipėdoje 
vykusiose rungtynėse 

rezultatu 71:55 pergalę 
šventė „Kuršiai”, o Pa-

langoje rezultatu 74:70 
nugalėjo „neptūnas-

akvaservis”.

nors nacionalinės krepšinio lygos (nKL) reguliarusis čempionatas baigsis 
antradienio vakarą, tačiau jau aišku, kad aštuntfinalyje tarpusavyje kovos dvi 
pajūrio ekipos - Palangos „Kuršiai” ir Klaipėdos „neptūnas-akvaservis”.

Paulius MATUlEvIČIUS

Palangiškiai prieš at-
krintamąsias varžybas pa-
teikė rimtą argumentą - 
svečiuose rezultatu 70:68 
(16:21, 21:16, 17:18, 16:13) 
palaužė antroje vietoje įsi-
taisiusį ir bilietą į ketvirt-
finalį turintį Šakių „Vytį” 
(21 pergalė, 7 pralaimėji-
mai).

„Kuršių” sąskaitoje - 16 
pergalių ir 12 pralaimėji-
mų. Tai jiems leido regu-
liarųjį NKL čempionatą 
baigti septintoje pozicijo-
je. 

Jau anksčiau regulia-
rųjį čempionatą pabaigę 
„Neptūno-Akvaservis” 

Vietą tarp keturių sti-
priausių komandų jau už-
sitikrino Jonavos „CBet” 
(23-3), Šakių „Vytis” (21-6), 
Marijampolės „Sūduva-
Mantinga” (20-6) ir „Tel-
šiai” (19-7).

Taip pat jau žinoma 
dar viena aštuntfinalio 
pora: aštunta likusi „Šilu-
tė” (14-14) susitiks su de-
vintą vietą užėmusiu Vil-
kaviškio „Perlu” (13-15).

Kitos dvi poros lieka 
neaiškios, kadangi dar ne-
sibaigė kova dėl penkto-
sios vietos, kurią šiuo me-
tu užima Kauno „Žalgi-
ris-2” (18-10), bet jį dar ga-
li pavyti šeštoje vietoje 
esantys „Gargždai” (17-10). 

BCneptunas.lt (Mato BARANAUSKO) nuotr.  

krepšininkai su 10 perga-
lių ir 18 pralaimėjimų už-
ėmė dešimtąją vietą.

aštuntfinalio 
etapas startuos 
vasario 27 dieną 
(šeštadienį). 
Šiame etape 
komandos 
kovos iki dviejų 
pergalių.

Į ketvirtfinalį patenka 
keturios geriausios regu-
liariojo sezono komandos. 

Jei gargždiškiai antradienį 
namuose įveiks „CBet” eki-
pą, tada liks penkti, o „Žal-
giris-2” - šeštas.

Penktoje vietoje likusi 
ekipa aštuntfinalyje susi-
tiks su Vilniaus „Perlu 
Energija”, užėmusiu 12 
vietą. Šeštą poziciją užim-
siantis klubas žais su vie-
nuoliktoje vietoje likusiu 
Molėtų „Ežerūnu-Atle-
tu”.
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Skelbiamas viešas nuomos konkursas

Dėl leidimų verstis žuvies produktų gamyba 
Neringos savivaldybės teritorijoje

Skelbiamas neringos savivaldybei nuosavybės teise pri-
klausančių negyvenamųjų patalpų, esančių taikos g. 11-1, 
neringoje, viešas nuomos konkursas.

1. Nuomojamas turtas – ne-
gyvenamosios  patalpos adresu: 
Taikos g. 11-1, Neringa (unikalus 
Nr. 4400-1654-2360:2216, rūbi-
nė – 9,09 kv. m, inventoriniame 
plane žymima 1-5; registratūra 
– 14,10 kv. m, inventoriniame 
plane žymima 1-6; vestibiulis – 
9,00 kv. m, inventoriniame pla-

ne žymimas 1-2), esančios pas-
tate, kurio unikalus Nr. 2399-
0000-1019, žymėjimas plane 
1D2p. Bendras nuomojamų pa-
talpų plotas 32,19 kv. m.

2. Turto naudojimo paskir-
tis – vaistinės veiklai vykdyti.

3. Turto nuomos sutarties 
trukmė – penkerių metų laiko-

tarpiui su galimybe pratęsti 
sutartį penkerių metų laiko-
tarpiui.

4. Pradinis nuompinigių 
dydis – 6,28 Eur už 1 kv. m per 
mėn.

5. Turto nuomos sąlygos: 
nuomininkas eksploatacines 
išlaidas (šiluma, vanduo, elek-
tra, rinkliava už atliekų tvar-
kymą ir kt.) moka pagal sutar-
tį su Neringos pirminės svei-
katos priežiūros centru dėl 
eksploatacinių išlaidų.

6. Kvalifikaciniai reikalavi-
mai: turėti bent vieną galio-
jančią vaistinės veiklos licen-
ciją.

7. Paraiškos dalyvauti vie-
šame konkurse priimamos iki 
2021 m. kovo 1 d. 12.00 val. 
adresu: Neringos savivaldybės 
administracija, Taikos g. 2, 
Neringa. Komisijos sekretorė 
– Aina Kisielienė.

Asmenys, norintys daly-
vauti turto nuomos konkurse, 
pateikia komisijos sekretoriui 
(tiesiogiai, registruotu paštu 
arba per kurjerį) užklijuotą 
voką, ant kurio turi būti užra-
šyta konkurso dalyvio ar jo 
įgalioto atstovo vardas, pavar-
dė arba juridinio asmens pa-
vadinimas, elektroninio pašto 
adresas ir nuoroda „Negyve-
namųjų patalpų, esančių Tai-
kos g. 11-1, Neringoje, turto 
nuomos viešam konkursui“. 

voke turi būti pateikta:

1) nustatytos formos pa-
raiška, kurioje nurodoma kon-
kurso dalyvio ar jo įgalioto 
atstovo vardas, pavardė ir 
asmens kodas (fiziniams as-
menims), juridinio asmens 
pavadinimas ir kodas, PVm 
mokėtojo kodas, adresas (bu-
veinė), telefono numeris, elek-
torinio pašto adresas, banko 
sąskaitos  numeris, kokia veikla 
numatoma vykdyti, siūlomas 
konkretus nuompinigių dydis, 
kokiu būdu (raštu ar elektro-
niniu paštu) informuoti dalyvį 
arba jo įgaliotą atstovą apie 
nuomos konkurso rezultatus;

2) fizinio asmens tapatybės 
dokumento (asmens tapaty-
bės kortelės arba paso) kopija, 
juridinio asmens – Juridinių as-
menų registro išplėstinis išra-
šas arba atitinkamos užsienio 
šalies institucijos (profesinių 
ar veiklos tvarkytojų, valstybės 
įgaliotų institucijų pažymos, 
kaip yra nustatyta toje vals-
tybėje, kurioje teikėjas regis-
truotas) išduotas dokumentas 
ar priesaikos deklaracija, liudi-
janti, kad juridinis asmuo yra 
įregistruotas ir veikiantis įsta-
tymų nustatyta tvarka bei turi 
teisę verstis atitinkama veikla. 
dokumentų kopijos turi būti 
patvirtintos antspaudu (jeigu 
jis privalo turėti antspaudą) ir 
įgalioto atstovo parašu;

3) nustatyta tvarka pa-
tvirtintas įgaliojimas, jeigu 
konkurso dalyviui konkurse 
atstovauja jo įgaliotas asmuo;

4) mokėjimo pavedimas, 
patvirtinantis, kad konkurso 
dalyvis į nuomotojo skelbi-
me nurodytą banko sąskaitą 
sumokėjo nurodytą pradinį 
įnašą.

8. Komisijos posėdis turto 
nuomos konkurso laimėtojui 
nustatyti vyks 2021 m. kovo 2 d. 
10 val. 00 min. Neringos savival-
dybės administracijos I aukšto 
posėdžių salėje, Taikos g. 2, Ne-
ringoje. Šalyje paskelbus nepa-
prastąją padėtį, ekstremalią si-
tuaciją ar karantiną, komisijos 
posėdis vyks elektroninėmis ry-
šio priemonėmis.

9. Pradinis įnašas, lygus pa-
skelbtam 3 mėnesių pradiniam 
nuompinigių dydžiui, tai yra 
606,46 Eur, turi būti sumokėtas 
į Neringos savivaldybės admi-
nistracijos banko sąskaitą 
LT434010042301412587 „Lumi-
nor“, AB, banke.

Papildoma informacija tei-
kiama Neringos savivaldybės 
administracijos Biudžeto sky-
riuje, Taikos g. 2, Neringa, tel. 
(8 469) 51 153, el. paštas aina.
kisieliene@neringa.lt.

viešo nuomos konkurso 
komisijos pirmininkė  

Janina KOBOzEvA

LENGVATA.  s išrūkantiesiems iki 50 kg žuvų per parą sanitari-
nė apsaugos zona netaikoma – gamyba vykdoma Savivaldybės 
tarybos nustatyta tvarka.

artėjant vasaros sezonui, augs poilsiautojų srautai, taigi, bus 
vis daugiau norinčiųjų įsigyti tradicinių mūsų krašto rūkytų 
žuvų. 

Neringos savivaldybės nuotr.

Primename, kad asmenys, 
kurių gamybos pajėgumas vers-
lo tikslais – 50 ir mažiau kilo-
gramų žuvų per parą ir kurie 
yra pateikę prašymą teritorinei 
Valstybinei maisto ir veterina-
rijos tarnybai bei gavę šios tar-
nybos leidimą, taip pat turi gau-
ti ir Neringos savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
leidimą, kad būtų galima toliau 
verstis žuvų rūkymu. Tokia 
tvarka yra numatyta 2020 m. 
lapkričio 26 d. Neringos savival-
dybės tarybos patvirtintame 
Žuvies produktų gamybos Ne-
ringos savivaldybės teritorijoje 
tvarkos apraše. 

Minėtas aprašas buvo patvir-
tintas įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo pa-
keitimus, 2020 metais birželio 
30 d. inicijuotus Neringos savi-
valdybės, siekiant išsaugoti šim-
tametes Kuršių nerijos tradici-
jas, kulinarinį paveldą – žuvų 
rūkymą. Pakeitimais nustatyta, 
kad žuvies produktus ruošian-
tiems subjektams, kurie išrūko 
iki 50 kg per parą, sanitarinė ap-
saugos zona netaikoma – gamy-

ba vykdoma Savivaldybės tary-
bos nustatyta tvarka. Iki minėtų 
įstatymo pakeitimų Neringos 
žvejams, kurie per dieną išrūko 
nuo 50 iki 100 kilogramų žuvų, 
buvo keliami tokie patys reika-
lavimai kaip ir didelėms įmonė-
mis, išrūkančioms kelias dešim-
tis tonų per dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad žu-
vies produktų gamintojai priva-
lo atitikti minėtame tvarkos 
apraše numatytus reikalavimus 
ir jų laikytis. Pavyzdžiui, pro-
duktai, kurie rūkomi lauke 
įrengtose rūkyklose, turi būti 
apsaugoti nuo užteršimo ir 
atmosferos poveikio; rūkyklos, 
kurios gali tapti aplinkos oro 
taršos šaltiniu, turi būti pasta-
tytos, rekonstruotos, parenkant 
geriausius prieinamus gamybos 
būdus; galimas produktų rūky-
mo laikas - 8–20 val. darbo die-
nomis, švenčių dienomis ir sa-
vaitgaliais, kitas laikas gali būti 
nustatomas tik gavus raštiškus 
šalių sutikimus ir kt.

Tarybos sprendimu patvir-
tinta prašymo forma skelbiama 
Savivaldybės internetinėje sve-
tainėje www.neringa.lt. Prašy-

mo teikėjas privalo užpildyti ir 
nustatytos formos derinimo pa-
žymą, kurioje fiksuojami numa-
tytų atsakingų institucijų deri-
nimai ir pateikiami dokumen-
tai.

Užpildytus ir pasirašytus 

prašymus su reikiamais papil-
domais dokumentais prašome 
teikti Neringos savivaldybės 
administracijai paštu adresu: 
Taikos g. 2, LT-93123 Neringa, 
taip pat el. p. administracija@
neringa.lt.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis į Savivaldybės 
administracijos darbuotoją 
Jovitą Beržinę, el. p. jovita.ber-
zine@neringa.lt, tel. 8 698 46 
857.

Patvirtintos formos leidimą 
išduoda Neringos savivaldybės 
administracijos direktorius, jo 
nesant – kitas įgaliotas asmuo, 
kai veiklos vykdytojas pateikia 
užpildytą derinimo pažymą ir 
įvykdo kitus įsipareigojimus. 
Leidimas užregistruojamas Iš-
duodamų leidimų registre, jį ga-
vusiam subjektui nustatoma 0 
metrų sanitarinė zona.

Apie atsisakymą išduoti lei-
dimą prašymo teikėjas infor-
muojamas administracijos di-
rektoriaus raštu arba elektro-
ninėmis priemonėmis per 14 
darbo dienų nuo prašymo gavi-
mo ir įregistravimo dienos, raš-
te nurodomi tokio atsisakymo 
motyvai. Leidimas gali būti ne-
išduodamas, jeigu prašymo tei-
kėjas pateikia ne visus doku-
mentus ar dokumentai yra ne-
galiojantys ir (ar) netinkami; 
kitais atvejais, Savivaldybės 
administracijos direktoriui pri-
ėmus motyvuotą sprendimą, 
remiantis Žuvies produktų ga-
mybos Neringos savivaldybės 
teritorijoje tvarkos aprašu.



Pirkėjai iš Vokietijos, Šveicarijos, Liuksemburgo 
ir kitų Vakarų Europos šalių ieško pirkti nekil-
nojamojo turto jūsų regione. Domina įvairūs 
žemės ir miško sklypai, sodybos, vienkiemiai, 
pramonės ir sandėliavimo bei investiciniai 
objektai, žemės ūkio bendrovės, taip pat ir kitas 
nekilnojamasis turtas. Konsultuojame visais 
nekilnojamojo turto klausimais, nustatome 
nekilnojamojo turto vertę, keičiame žemės 
paskirtį, atliekame geodezinius, kadastrinius 
matavimus, tvarkome dokumentus. Padėsime 
saugiai ir greitai parduoti jūsų nekilnojamąjį 
turtą. Susisiekite su mumis dar šiandien. Tel. 
8-609-60600. IMMO.LT
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KlAIPĖDOS SAvIvAlDyBĖS INfORMACIJA

Darbotvarkė:
1. Dėl Klaipėdos miesto sa-

vivaldybės 2021-2023 metų 
strateginio veiklos plano pa-
tvirtinimo. Pranešėjas G. Ne-
niškis.

2. Dėl pavedimo Klaipė-
dos miesto savivaldybės 
administracijai vykdyti savi-
valdybės infrastruktūros plė-
tros organizatoriaus funkci-
jas ir Lietuvos Respublikos 
savivaldybių infrastruktūros 
plėtros įstatymą įgyvendi-
nančių dokumentų patvirti-
nimo. Pranešėja I. Butenie-
nė.

3. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės 2021 metų biu-
džeto patvirtinimo. Pranešė-
ja K. Petraitienė.

4. Dėl Lietuvos jūrų mu-
ziejaus atleidimo nuo vieti-
nės rinkliavos už leidimo 
įrengti išorinę reklamą išda-
vimą. Pranešėja K. Petraitie-
nė.

5. Dėl nekilnojamojo tur-
to, žemės ir valstybinės že-
mės nuomos mokesčių len-
gvatų suteikimo. Pranešėja K. 
Petraitienė.

6. Dėl 2021 metų vietinių 
rinkliavų lengvatų. Pranešėja 
K. Petraitienė.

7. Dėl pritarimo partnerio 
teisėmis dalyvauti tarptauti-
nės programos URBACT III 
projekte „Darnaus vystymosi 
tikslų bandomasis tinklas”. 
Pranešėja I. Butenienė.

8. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2019 m. 
sausio 31 d. sprendimo Nr. 
T2-32 „Dėl prašymo perduoti 
Klaipėdos miesto savivaldy-
bei valdyti patikėjimo teise 
valstybinės žemės sklypus 
pateikimo” pakeitimo. Pra-
nešėja R. Gružienė.

9. Dėl priešmokyklinio 

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis  
dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2021 02 18, Nr. M-11, Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 
punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo nr. V-1471 „dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstai-
gų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų” 1.2 papunktį, 
šaukiu 2021 m. vasario 25-26 d. 9.00 val. 24-ąjį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu 
būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

ugdymo grupių skaičiaus ir 
priešmokyklinio ugdymo orga-
nizavimo modelių savivaldybės 
švietimo įstaigose 2021-2022 
mokslo metams nustatymo. 
Pranešėja L. Prižgintienė.

10. Dėl Klaipėdos „Gilijos” 
pradinės mokyklos nuostatų 
patvirtinimo. Pranešėja L. Priž-
gintienė.

11. Dėl Klaipėdos Maksimo 
Gorkio progimnazijos nuostatų 
patvirtinimo. Pranešėja L. Priž-
gintienė.

12. Dėl Klaipėdos Sendvario 
progimnazijos nuostatų patvir-
tinimo. Pranešėja L. Prižgintie-
nė.

13. Dėl Klaipėdos Tauralau-
kio progimnazijos nuostatų pa-
tvirtinimo. Pranešėja L. Priž-
gintienė.

14. Dėl Klaipėdos „Žaliakal-
nio” gimnazijos nuostatų pa-
tvirtinimo. Pranešėja L. Priž-
gintienė.

15. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2020 m. va-
sario 27 d. sprendimo Nr. T2-28 
„Dėl Klaipėdos miesto savival-
dybės bendrojo ugdymo moky-
kloms priskirtų aptarnavimo 
teritorijų nustatymo” pakeiti-
mo. Pranešėja L. Prižgintienė.

16. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2019 m. lie-
pos 25 d. sprendimo Nr. T2-206 
„Dėl Klaipėdos miesto savival-
dybės švietimo tarybos sudėties 
patvirtinimo” pakeitimo. Pra-
nešėja L. Prižgintienė.

17. Dėl klasių ir mokinių 
skaičiaus Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose 2021-2022 mokslo 
metams nustatymo. Pranešėja 
L. Prižgintienė.

18. Dėl techninių klaidų iš-
taisymo Klaipėdos miesto savi-
valdybės tarybos 2020 m. gruo-
džio 22 d. sprendime Nr. T2-299 

„Dėl Klaipėdos miesto savival-
dybės 2018 m. lapkričio 29 d. 
sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klai-
pėdos miesto savivaldybės sti-
pendijų kultūros ir meno kūrė-
jams skyrimo nuostatų patvir-
tinimo” pakeitimo”. Pranešėja 
E. Deltuvaitė.

19. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2019 m. rug-
sėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-267 
„Dėl Žymių žmonių, istorinių 
datų, įvykių įamžinimo ir gatvių 
pavadinimų suteikimo komisi-
jos sudėties patvirtinimo” pa-
keitimo. Pranešėja E. Deltuvai-
tė.

20. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2019 m. lie-
pos 25 d. sprendimo Nr. T2 239 
„Dėl Jūrinės kultūros koordina-
cinės tarybos sudėties patvirti-
nimo” pakeitimo. Pranešėja E. 
Deltuvaitė.

21. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2020 m. 
gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 
T2 314 „Dėl biudžetinės įstaigos 
Klaipėdos futbolo sporto moky-
klos pertvarkymo” pakeitimo. 
Pranešėja R. Rumšienė.

22. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2019 m. bir-
želio 20 d. sprendimo Nr. T2-
179 „Dėl Šeimos tarybos sudė-
ties patvirtinimo” pakeitimo. 
Pranešėja A. Liesytė.

23. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės tarybos 2018 m. lap-
kričio 29 d. sprendimo Nr. T2 
250 „Dėl Materialinės paramos 
teikimo komisijos sudarymo ir 
Materialinės paramos teikimo 
komisijos nuostatų patvirtini-
mo” pakeitimo. Pranešėja A. 
Liesytė.

24. Dėl Klaipėdos miesto sa-
vivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiosios progra-
mos 2020 metų priemonių vyk-
dymo ataskaitos patvirtinimo. 

Pranešėja R. Jievaitienė.
25. Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės aplinkos apsau-
gos rėmimo specialiosios pro-
gramos 2021 metų priemonių 
patvirtinimo. Pranešėja R. Jie-
vaitienė.

26. Dėl pavedimo organi-
zuoti rūšiuojamąjį maisto ir 
(ar) virtuvės atliekų surinkimą 
iš gyventojų ir vykdyti surink-
tų atliekų apdorojimą. Prane-
šėja R. Jievaitienė.

27. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės aplinkos oro ko-
kybės valdymo 2021-2023 me-
tų programos ir priemonių 
plano patvirtinimo. Pranešėja 
R. Jievaitienė.

28. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės visuomenės svei-
katos stebėsenos 2019 metų 
ataskaitos rodiklių gerinimo 
plano patvirtinimo. Pranešėja 
R. Perminienė.

29. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės visuomenės svei-
katos rėmimo specialiosios 
programos priemonių vykdy-
mo 2020 metų ataskaitos pa-
tvirtinimo. Pranešėja R. Per-
minienė.

30. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2015 m. 
gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 
T2 356 „Dėl vietinės rinkliavos 
už naudojimąsi savivaldybės 
tarybos nustatytomis moka-
momis vietomis automobi-
liams statyti tvarkos” pakeiti-
mo. Pranešėjas R. Mockus.

31. Dėl sutikimo perimti 
valstybės turtą Klaipėdos 
miesto savivaldybės nuosavy-
bėn. Pranešėjas E. Simokai-
tis.

32. Dėl parduodamų Savi-
valdybės būstų ir pagalbinio 
ūkio paskirties pastatų sąrašo 
patvirtinimo. Pranešėjas E. Si-
mokaitis.

33. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2014 m. 
gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 
T2 342 ,,Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės privatizavimo 
komisijos sudarymo ir jos 
nuostatų patvirtinimo” pa-
keitimo. Pranešėjas E. Simo-
kaitis.

34. Dėl Savivaldybės ne-
kilnojamojo turto nuomos 
mokesčio mažinimo. Prane-
šėjas E. Simokaitis.

35. Dėl Savivaldybės būs-
tų pardavimo. Pranešėjas E. 
Simokaitis.

36. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2016 m. 
gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 
T2 304 „Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės būsto ir pagal-
binio ūkio paskirties pastatų 
pardavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” pakeitimo. 
Pranešėjas E. Simokaitis.

37. Dėl sutikimo perimti 
valstybės turtą ir jo perdavi-
mo valdyti, naudoti ir dispo-
nuoti patikėjimo teise. Pra-
nešėjas E. Simokaitis.

38. Dėl Klaipėdos geležin-
kelio mazgo plėtros. Prane-
šėjas A. Kačalinas.

39. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos ir komi-
tetų posėdžių transliavimo 
Klaipėdos miesto savivaldy-
bės interneto svetainėje tvar-
kos aprašo patvirtinimo. Pra-
nešėjas A. Kačalinas.

40. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2016 m. 
birželio 23 d. sprendimo Nr. 
T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento patvirtinimo” pa-
keitimo. Pranešėjas M. Vit-
kus.

41. Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2019 m. 
birželio 20 d. sprendimo Nr. 
T2 168 „Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos kolegi-
jos sudarymo” pakeitimo. 
Pranešėjas M. Vitkus.

vytautas GRUBlIAUSKAS, 
Savivaldybės meras 

PA R D U O D A
Įvairios prekės

Akmens anglis (plauta, sijota). Anglies granulės 
(sijotos). Durpių ir pjuvenų briketai. Pristatome. 
Kuro sandėlys, tel. 8 612 37 686.
290537

Parduoda beržo-ąžuolo pjuvenų briketus nuo 
99Eur. Sertifikuotas A1 klasės granules nuo 155 
Eur., fasuotą, plautą stambią anglį. PRISTATO. 
Tel.: 863722227
290944

Pigiai skaldytas, rąstais beržo, kietmedžio ir kt. 
lapuočių malkas, pjuvenų briketus, granules. 
Atveža. Tel. 8 612 60 467.
291245

P E R K A
291435

Nekilnojamas turtas

MSK „Privati girininkija”: perkame mišką, žemę, 
sodybas, rengiame miškotvarkos projektus, 
konsultuojame miškų savininkus. Tel. 8 620 
87 788.
290800

Perkame MIŠKUS VISOJE LIETUVOJE 
aukštomis kainomis, atsiskaitome 
iš karto, apmokame notaro išlaidas, 
nemokamai įvertiname miško kainą, 
tel. 8 687 71 663.

290630
291005
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TElElOTO (Nr. 1298). Keturi kampai (1 
Eur), eilutė (2 Eur), įstrižainės (12 Eur): 73, 13, 
50, 66, 20, 74, 12, 03, 52, 30, 07, 01, 29, 61, 02, 68, 
04, 49, 26, 15, 31, 40, 45, 60, 05, 11, 58, 39, 28, 41, 
69, 08, 09, 19, 53, 06, 55, 67, 42. Visa lentelė (18 
257 Eur): 75, 46, 10, 47, 59, 54, 25, 21, 44, 70, 51. 
Papildomi prizai: automobilis „Peugeot 2008”: 
0255200; pakvietimas į TV studiją: 035*248, 000*708, 038*413.

P E R K A
291435

Nekilnojamas turtas

KRyŽIAŽODIS

vasario 9 d. numeryje  
spausdinto kryžiažodžio  

teisingi atsakymai

vERTIKAlIAI: tiek. norėk. 
Garo. rusus. Lauk. Vla. Va-
gono. Kaimanais. ilo. Kan-
da. net. Ono. Basas. toto. 
ina. mūras. Sotus. Baras. 
Gal. runis. Big. atvykom. 
Balatono. ragana. Pelė. 
Eros. mania. Svita. anona.   

HORIzONTAlIAI: Onda-
tra. mergina. Van. Kuolo. 
ryga. Sno. Bukai.  nuo. ma-
non. Vos. Būrimas. Karas. 
Kasas. Pi. Klanas. Bet. aids. 
Bala. Guma. Gilė. Šaka. 
Saga. tol. ten. dovanot. 
Zoro. Lietus. non. Prastos. 
Posa. 
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 Spaudė „respublikos” spaustuvė.  

m. Sleževičiaus g. 7, Vilnius.

Perku butus, bendrabučius,namus, sodus, 
sodybas ir kitą turtą. Apmoku notarines 
išlaidas. Atsiskaitau iš karto Tel. 8 655 
23 554. 
291378

Transporto priemonės

Naudotus automobilius. Išrašo 
utilizacijos pažymas. Pasiima savo 
transportu. Tel. 8 614 67714.

Aukščiausiomis kainomis superkame auto-
mobilius, atsiskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 677 37 543.

Važiuojančius ir nevažiuojančius leng-
vuosius automobilius ir sunkvežimius 
(pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, dirbame be poilsio dienų). Tel. 8 
687 39872.

Įvairios prekės

Perku garažą (gali būti apleistas) ir lengvojo 
automobilio priekabą ar namelį ant ratų 
(kemperį). Tel. 8 655 26 232. 
291256

Perku medžio apdirbimo stakles “Eglutė” ir 
gręžimo stakles “Praktika” ar ”Komunaras 
“, domintu ir metalo tekinimo staklės.Tel. 8 
655 26 232. 

Metalai
291518

PA S L A U G O S
Buitinė technika

Remontuoju šaldytuvus, skalbykles, kondicion-
ierius, orkaites ir kt. (ir užmiestyje). Atvažiuoju. 
Tel. 8 650 57 998. 
291217

Įmonių paslaugos

REORGANIZUOJAME įmones sujungimo ar atsky-
rimo budu. Del ekonomines sio proceso naudos 
konsultuojame nemokamai. egistruokites poka-
lbiui tel. nr.(8 680)22 022. www.vijuva.lt 
291577

Paskolos

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 
1%, be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka ir 
automobiliai. Tel. 8 600 61 023.
291495

Santechnika ir šildymas

Santechnika. Keičiame senus nuotekų ir van-
dentiekio vamzdžius, gyvatukus, dušo kabinas, 
klozetus ir kt. Tel. 8 602 20 581.
291098

Statyba ir remontas

Atlieka šiltinimo, tinkavimo ir apdailos 
darbus.Tel. 8 603 94 321.

9 tonų vikšrinio ekskavatoriaus nuoma 
(polių gręžimas, tranšėjų kasimas, CFA 
poliai). Savivarčio su greiferiu paslaugos 
(pats pasikrauna). Tel. 8 677 70 395.

291134

Klojame grindinio trinkeles naudojame savo ir 
užsakovo medžiagas. Suteikiame garantiją. Tel. 
8 606 32 117, 8 678 82 827.
291196

Transporto paslaugos

Mini krautuvo Bobcat nuoma, su priedais: be-
tono maišyklė, hidraulinis kūjis, grąžtas. Pilame 
pamatus. Tel. 8 606 32 117.
291203

Valome sniegą visą parą. Tel. Nr. 
+37067920403.

291357

N U O M A
Nekilnojamasis turtas

Klaipėdos centre nuomojamas garažas. 
Tel. 8 611 25 101. 

290914

K V I E Č I A  M O K Y T I S
Kursai: buhalterijos, fotografijos, kompiuterių, 
raštvedybos, makiažo. www.vev.lt, tel. (8 46) 
380 703.
291339

Į V A I R Ū S
UAB „Raimotos servisas”, į. k. 303224960, 
prarastus įstatus laikyti negaliojančiais.
291672

S I Ū LO  D A R B Ą
Įmonė ieško kiemsargio teritorijos (žolės pjo-
vimui, sniego valymui ir kt.) priežiūrai, darbas 
naktimis ir savaitgaliais, slenkančiu grafiku. 
Tel. 8 616 99 705.
291643

Įmonei reikalingi  statybos darbininkai 
įvairiems darbams dirbti, atlyginimas nuo 
700 Eur (neatskaičius mokesčių). Kvalifikuoti-
ems darbininkams nuo 900 Eur (neatskaičius 
mokesčių). Įmonei reikalingas ir krautuvo 
Bobcat vairuotojas. Privalumas: turėti ekska-
vatorininko, vairuotojo (C, E, D kategorija) 
teises.  Atlyginimas nuo 900 Eur  (neatskaičius 
mokesčių). Tel. 8 698 40 126.                                                                                      
291533

Reikalingas vairuotojas, C, CE kategorija. Tel. 
+370 600 90 751.
291603

Reikalingos valymo darbuotojos pilniems 
etatams Klaipėdoje. Tel. 8 673 81 511.
291673

Reikalingos valymo darbuotojos pilniems 
etatams pamaininiam darbui dieną arba naktį. 
Tel. 8 673 81 511.
291676

I E Š K O  D A R B O
Simpatiška moteris ieško darbo. Tel.8 678 
32 654.
291653

VŠĮ Senjorų šokių 
kolektyvas 

„Klaipėdos zunda“ 
reiškia gilią užuojautą 
linutei PAPIEvyTEI, 

mirus mylimam tėčiui.



Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako.
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LTV

6.00  Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.02  Labas rytas, Lietuva.
9.00  „Alpių detektyvai” (N-7).
9.45  „Miuncheno kriminalinė 
policija” (N-7).
10.35  „Tarnauti ir ginti” (N-7).
11.30  Kas ir kodėl?
12.00  Vartotojų kontrolė (sub-
titruota).
13.00  Daiktų istorijos (subti-
truota).
14.00  Žinios. Orai.
14.20  Laba diena, Lietuva.
15.00  Žinios. Orai.
15.15  Laba diena, Lietuva.
16.00  Žinios. Orai.
16.20  „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?” 3/3 d. „Gastronominės 
katastrofos”.
16.40  „Kalnų daktaras” (N-7).
17.30  Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18.00  Kas ir kodėl?
18.30  Klauskite daktaro.
19.30  (Ne)emigrantai (subti-
truota).
20.30  Panorama. Dienos tema. 
Sportas. Orai.
21.30  Nacionalinė ekspedicija. 
Gediminaičių Europa (subti-
truota).
22.30  Dviračio žinios.
23.00  „Laukinis  rajonas” 
(N-14).
23.50  „Alpių detektyvai” (N-7).
0.35  Šventadienio mintys.
1.05  Klauskite daktaro.
2.00, 4.00  LRT radijo žinios.
2.05  (Ne)emigrantai (subti-
truota).
3.00  Panorama. Dienos tema. 
Sportas. Orai.
4.05  Nacionalinė ekspedicija. 
Gediminaičių Europa (subti-
truota).
4.55  „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?” 3/3 d. „Gastronominės 
katastrofos”.
5.15  „Ponių rojus” (N-7).

TV3

6.25  „Magiškoji komanda”.
6.55  „Žuvėliokai”.
7.25  „Kempiniukas Plačiakelnis” 
(N-7).
7.55  Pasaulis pagal moteris.
8.55  „Meilės sūkuryje” (N-7).
10.00  „Sužeisti paukščiai” 
(N-7).
12.00, 12.22  „Lialios sugrįži-
mas” (N-7).
12.20  Loterija „Kenoloto”.
13.00  „Parduotas gyvenimas” 
(N-7).
15.00  „Simpsonai” (N-7).
16.00  TV3 žinios. TV3 orai.
16.30, 17.22 TV Pagalba (N-7).
17.20  Loterija „Kenoloto”.
18.30  TV3 žinios. TV3 sportas. 
TV3 orai.
19.30  Prieš srovę (N-7).
20.30  „Prakeikti III” (N-7).
21.00  TV3 vakaro žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.
22.00, 22.18  Mokslinės fantas-
tikos f. „Titanas” (N-14).
22.15  Loterijos „Jėga ir Keno-
loto”.
0.05, 3.15 „Rezidentas” (N-14).
1.05, 4.05  „Einšteinas” (N-7).
2.00  „Bibliotekininkai” (N-7).
2.50  „Vaiduoklių ieškotojai” 
(N-14).
5.55  „Atsargiai! Merginos” 
(N-7).

LNK

6.55  „Svaragini. Amžina drau-
gystė” (N-7).
8.00  „Volkeris, Teksaso reindže-
ris” (N-7).
10.00  „Kalnietis” (N-7).
11.00  „Tūkstantis ir viena naktis” 
(N-7).
12.45  „Būrėja”.
13.20  Turtuolė varguolė (N-7).
14.20  „Širdele mano” (N-7).
15.30  „Mano namai - mano 
likimas” (N-7).

16.35  Labas vakaras, Lietuva.
18.30  Žinios. Sportas. Orai.
19.30  KK2 (N-7).
20.00  Bus visko.
21.00  „Rimti reikalai 3” (N-7).
21.30  Žinios. Sportas. Orai.
22.30  Trileris „Sibiras” (N-14).
0.40  „Narkotikų prekeiviai. 
Meksika” (N-14).
2.00  Trileris „2.22” (N-14).
3.30  „Volkeris, Teksaso reindže-
ris” (N-7).
5.00  „Kalnietis” (N-7).

BTV

6.25  „Greitojo reagavimo būrys” 
(N-7).
7.20  Mano virtuvė geriausia.
8.35  „Tiltas” (N-7).
9.40  „Paskutinis faras” (N-7).
10.35  „Mentalistas” (N-7).
11.35  „Atsarginis prezidentas” 
(N-7).
12.35  „CSI. Majamis” (N-7).
13.35  Mano virtuvė geriausia.
14.50  „Tiltas” (N-7).
16.00  „Paskutinis faras” (N-7).
17.00  Infodiena.
17.30  „Mentalistas” (N-7).
18.30  „Greitojo reagavimo 
būrys” (N-7).
19.30  „Atsarginis prezidentas” 
(N-7).
20.30  Kvailiai šėlsta (N-7).
21.00  Veiksmo f. „Saugotojas” 
(N-14).
22.55  Trileris „Paskutinė s#####” 
(N-14).
0.50  Iš visų jėgų (N-7).
1.40  „CSI. Majamis” (N-7).

TV6

6.30  „Makgaiveris” (N-7).
7.30, 15.00  „Kobra 11” (N-7).
8.30, 17.00  „Univeras” (N-7).
9.00  Gyvūnų manija.
9.30, 18.00  „Fizrukas” (N-7).
10.30  „Simpsonai” (N-7).
11.30, 19.00  „Moderni šeima” 
(N-7).
12.30  „Havajai 5.0” (N-7).
13.30  „Topmodeliai” (N-7).
14.30  „Iš Los Andželo į Vegasą” 
(N-7).
20.00  „Nuogi ir įbauginti” 
(N-7).
21.00  Biografinė drama „Praras-
tasis miestas Z” (N-14).
23.55  „Gelbėtojai” (N-7).
0.50  „Skubi pagalba” (N-14).
2.30  „Moterų lyga. Vyrai, pinigai 
ir meilė” (N-7).

TV1

7.25  „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” (N-7).
8.20  „Dvi širdys” (N-7).
10.20, 18.00  „Akloji”.
11.30  „Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke” (N-7).
12.30  „Mentalistas” (N-7).
13.25  „Nusivylusios namų šei-
mininkės” (N-7).
14.20  „Rozenheimo policija” 
(N-7).
15.20, 19.55 „Sugrįžimas į salą” 
(N-7).
16.30  „Mano vienintelė” (N-7).
19.00  „Stebuklas” (N-7).
21.00  Detektyvas „Kasandra. 
Ugnies sugrįžimas” (N-14).
23.05  „Paskolinta meilė”.
1.05  „Našlaitės” (N-7).
2.45  Komedija „Brolis Munas” 
(N-7).

Info TV

6.00, 10.00, 17.00, 20.00, 
0.30, 4.00  Infodiena.
8.30, 19.30, 3.05, 5.30  Infoko-
mentarai su Arnu Mazėčiu.
11.30, 22.00  Labas vakaras, 
Lietuva.
13.30  Nuo... Iki.
14.30  Žinios.
15.30  KK2 (N-7).
16.00, 21.00  „Klintono roma-
nas” (N-7).
24.00  Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k.

TV8

6.30  „Mauglis”.
6.55  „Tobikas ir kaladėlė”.
7.05, 20.35  „Reksas”.
7.20, 20.50  „Boleko ir Lioleko 
nuotykiai”.
7.30  „Ežiukas Sonikas”.
8.00  „Benas Tenas”.
8.30  „Agentas Binkis. Visatos 
augintiniai”.
9.00  Svajonių ūkis.
9.30  Penkių žvaigždučių būs-
tas.
10.00, 16.00  „Likimo karuselė” 
(N-7).
11.00, 17.00  „Lemties vingiai” 
(N-7).
12.05  „Pabėgusi nuotaka” 
(N-7).
14.00  „Moterys meluoja geriau” 
(N-7).
15.00  „Dovanoju gyvenimą” 
(N-7).
18.00, 22.55  „Priesaika” (N-7).
20.00  „Mauglis. Paskutinė Ake-
los medžioklė”.
20.25  „Dingo gaidelis Petia”.
21.00  Melodrama „Nordkvistų 
šeimos paslaptis” (N-7).
0.55  TV Pagalba (N-7).
2.50  „Topmodeliai” (N-7).

Lietuvos ryto TV

5.29  Programa.
5.30, 13.00  Nauja diena.
6.30  Kaimo akademija.
7.00  Laisvės TV valanda. „Laiky-
kitės ten” pokalbiai (N-7).
8.00  „Paslaptys” (N-7).
9.00  „Pėdsakas” (N-7).
10.00, 18.30, 2.30  „Vieno 
nusikaltimo istorija” (N-7).
11.00, 21.30, 1.30  „Žiedas su 
rubinu” (N-7).
12.00  TV parduotuvė.
12.15  Tiek žinių.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00, 
4.00  Alfa taškas.
14.00, 0.30  „Teisingumo agen-
tai” (N-7).
15.00, 20.30, 4.50  „Reali mis-
tika” (N-7).
16.00, 18.00, 20.00, 22.30  
Reporteris.
16.20, 18.20, 20.20, 22.50  
Sportas.
16.28, 18.24, 20.28, 22.54  
Orai.
17.00, 23.30, 3.20  Laisvės TV 
valanda. Pokalbis su B.Davidonyte 
ir D.Pancerovu.
18.25, 22.55  Europa - tai aš.
4.25  „Vyrų šešėlyje. Izabelė 
Liudvika Borch Pliaterienė”.

LRT PLIUS

6.00  Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.02  Koncertas. LRT OPUS ORE. 
Grupė „Fusedmarc”. 2013 m.
7.00, 16.15  „Heidė”.
7.25, 15.50  „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą”.
7.35, 16.00  „Bitė Maja”.
7.50  „Smurfai”.
8.40  „Susipažink su mano pa-
sauliu”. 10 d. „Thyagas - būgni-
ninkas”.
9.10  Labas rytas, Lietuva.
11.40  Mokslo sriuba.
12.00  DW naujienos rusų k.
12.15  Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis (subtitruota).
12.45  Kelias.
13.10  Legendos. Šiandien ir 
visados.
14.00  7 Kauno dienos.
14.30  Mokslo sriuba.
14.55  „Dešimtasis dešimtmetis”. 
4 d. „Nepalaužiamas”.
15.40  Interjeras.
16.40  Gustavo enciklopedija 
(subtitruota).
17.10  „Dvynukės”.
18.05  „Kostiumuotieji” (N-7).
18.50  Mokslo sriuba.
19.05  Gyvenk kaip galima šva-
riau.
19.35  Eurolyga per LRT. Ved. 
P.Cubera. Tiesioginė transliacija.
19.45  Eurolygos krepšinio tur-

nyras. Kauno „Žalgiris” - Belgra-
do „Crvena Zvezda”. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.
22.00  „Tikrasis genijus” (N-7).
0.40  DW naujienos rusų k.
0.55  Dabar pasaulyje (rusų kalba 
iš Prahos).
1.20  Džiazo muzikos vakaras. 
XXIII Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalis. Džiazo miniatiūros.
2.25  Auksinis protas.
3.45  Kultūringai su Nomeda.
4.40  Stop juosta. Alytus. Sovie-
tinis modernizmas.
5.05  Stambiu planu.

Balticum TV

8.00, 14.20, 20.00, 21.30  
Kasdieniai rūpesčiai.
8.30  „Tik neapsigauk!” (N-7).
9.30  Saulė sodą sodino.
10.00  „Laikykitės ten” pokalbiai 
(N-7).
11.00  „Maži sutapimai” (N-7).
12.05  „Super slapta tarnyba” 
(N-7).
12.40  „Du ančiukai ir žąsinas”.
14.50  „Tarp alyvmedžių” (N-7).
15.50  Istorija gyvai. Amatai. 
Akmentašystė.
16.20  „Tobulos Kalėdos” (N-7).
18.15  Klaipėdos savaitė. Savai-
tės įvykių apžvalga.
18.45  „Kai šaukia širdis”.
19.45, 23.00  Tiek žinių.
20.30  „Bella Germania” (N-7).
22.00  „Įkaitai” (N-14).
23.15  „Blogi bankai” (N-14).
0.15  „Tarp alyvmedžių” (N-7).

Balticum Auksinis

7.00 Komedija „Toks gyveni-
mas!“
9.00 Biografinė istorinė drama 
„Markas Feltas“.
11.00 Mistinė romantinė drama 
„2:22“.
13.00 Drama „Bredo gyveni-
mas“.
15.00 Komedija „Pyragėlis“.
17.00 Romantinė komiška dra-
ma „Mes iškeliaujame!“
19.00 Biografinė muzikinė 
drama „Galiu tik įsivaizduoti“.
21.00 Veiksmo trileris „Slaptas 
keleivis“.
23.00 Veiksmo trileris „24 va-
landos gyventi“.
1.00 Kriminalinis veiksmo 
trileris „Nešdintis visu greičiu“.

Pirmasis Baltijos kanalas

6.35 Serialas „Tvirti šarvai”.
9.20 50 metų filmui „Karininkai“. 
„Likimai už kadro“.
10.05 „Vasilijus Lanovojus“.
13.20 Georgijus Jumatovas.
14.15 Serialas „Kas tu?“
15.05 Premjera. „Alina Pokrovs-
kaja. Mano „Karininkai“.
16.05 Premjera. Koncertas filmo 
„Karininkai“ 50-mečiui.
18.45 Vaidybinis filmas „Kari-
ninkai“.
20.25 Premjera. „Koncertas“.
22.40 Aštraus siužeto filmas 
„Batalionas“.
0.50 Laikas.
1.10 „Nutrauktas Hario Pauerso 
skrydis“ 1-a serija.
2.05 Vaidybinis filmas „Karo 
lauko romanas“.
3.30 Nuotykių filmas „Turkiškas 
gambitas“.
5.40 Mokslo populiarinimo pro-
jektas „Inovacijų nacija“.

RTR Planeta Baltija

4.40 Ideali pora.
6.20 Ištekėti už kapitono.
8.20 Penki prieš vieną.
9.10 Šimtas su vienu.
10.00 Žinios.
10.30 Netikėtumų kupina ga-
tvė.
11.55 Padovanosiu tau aušrą.
16.30 Podubnas.
19.00 Žinios.

19.45 Žinios. Vietos laikas.
20.00 Ekipažas.
22.45 Balkanų linija.
1.40 Kandagaras.

Sport1

7.00, 21.00  Ispanijos „Endesa” 
krepšinio lyga. Bilbao „Retabet 
Basket”
- Barselonos „Barcelona Lassa”.
8.50  Pasaulio čempionatas. 
Bobslėjus. Vyrai. Dvivietės ro-
gės. Pirmoji diena. Pirmasis 
važiavimas. Vokietija.
10.00  „One championship”. 
Savaitės apžvalga. Trečia laida. 
Vakar.
10.30  WTA teniso turnyras. 
Sporto žurnalas. Pirma laida.
11.00, 18.10, 3.20  „Copa 
del Rey”. Antrasis pusfinalis. 
Barselonos „Barcelona Lassa” - 
Vitorijos „Baskonia”.
12.50  Lietuvos rankinio fede-
racijos (LRF) taurės varžybos. 
Rankinis. Moterys. Antrasis 
pusfinalis.
14.10  Akrobatinis slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Mogulo rung-
tis. Rusija, Jaroslavlis. Pirmoji 
diena.
15.30  Lengvoji atletika. Pa-
saulinis turas. Čekija. „Indoor 
Gala”.
17.40  „One championship”. 
Savaitės apžvalga. Trečia laida. 
Vakar.
20.00  „Grappling LT”. Tau-
rės pirmenybės. Vilnius. Pirma 
laida.
20.30  Premjera. „Iššūkis sporto 
žvaigždei 2020”. Trečia laida.
22.50  Vieningoji krepšinio lyga. 
„Visų žvaigždžių rungtynės”.
1.20  „One championship”. 
„Inside the Matrix IV”. Mišrių 
kovos menų čempionatas.
5.10  Vieningoji krepšinio lyga. 
Maskvos srities „Khimki” - Kras-
nodaro „Lokomotiv - Kuban”.

TV3 Sport

7.00  Futbolas. Anglijos „Pre-
mier“ lyga. „Aston Villa” - „Lei-
cester” (249).
8.55  Futbolas. Anglijos „Pre-
mier“ lyga. „Manchester United” 
- „Newcastle” (251).
10.50  Krepšinis. Eurolyga. 
„Zenit” - „Armani” (46).
12.50  Krepšinis. NBA. „Spurs” - 
„Pacers” (90).
15.05  Dviračių sportas. „Tour de 
la Provence” lenktynės (1).
16.05  Krepšinis. Europos čem-
pionato atranka. Latvija - Grai-
kija (36).
17.55  Krepšinis. Europos čem-
pionato atranka. Danija - Lie-
tuva (34).
19.45  Tiesiogiai. Krepšinis. 
Eurolyga. „Žalgiris” - „Crvena 
Zvezda” (218).
22.00  Tiesiogiai. Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Atletico” 
- „Chelsea” (114).
0.00  Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Lazio” - „Bayern” (113).
2.00  Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. Žurnalas (18).
2.30  Tiesiogiai. Krepšinis. NBA. 
„Celtics” - „Mavericks” (91).

Eurosport

6.30 Kalnų slidinėjimas. Pasau-
lio čempionatas.
9.30 Angliškasis biliardas.
11.30 Dviračių sportas.
14.30 Angliškasis biliardas.
18.30 Kalnų slidinėjimas. Pa-
saulio čempionatas.
20.00 Angliškasis biliardas.
0.30 Dviračių sportas.
1.30 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė.
2.30 Kalnų slidinėjimas. Pasau-
lio čempionatas.
4.00 Angliškasis biliardas.

seni ir nauji anekDotai

  

naujųjų metų vakarėlyje 
Jonas prašo savo draugo Pe-
tro cigaretės. Petras sako:

- Juk tavo naujųjų metų 
pažadas buvo mesti rūkyti.

Jonas:
- Šiuo metu aš esu šio 

proceso pirmoje fazėje.
Petras:
- Kaip suprasti?
Jonas:
- aš nustojau pirkti ciga-

retes.
  

Bokso čempionas po sė-
kmingos kovos atsakinėja į 
žurnalistų klausimus.

- Ar jūs tikite talismanų 
galia?

- Jeigu netikėčiau, pirš-
tinėje niekada nelaikyčiau 
pasagos... 

  

- mergaite, ar žinai, kad 
saldainius valgyti nesveika? 
Sustorėsi, dantys pagels...

- O mano senelis gyveno 
iki 109 metų.

- ir jis nevalgė saldainių?
- ne, jis neknisdavo ki-

tiems proto.
  

Traukinio kupė sėdi vy-
ras ir žmona. vyras sako:

- Bakterija, atnešk man 
arbatos.

Žmona atsikelia ir išeina. 
Bendrakeleiviai susidomėję 
klausia:

- Ar iš tikrųjų jos vardas 
Bakterija?

- Ne, aš prie žmonių ją 
taip vadinu, o namie ji - 
Epidemija.

  

  

du vyrai girtuokliauja. 
Baigiasi degtinė. Pinigai irgi. 
Šaimininkas sako:

- Eisiu, atsispausdinsiu 
pinigų.

Kitame kambaryje stovi 
nedidelės staklės. atspaus-
dino. dar nusipirko degtinės 
ir užkandėlės. ir taip kelis 
kartus.

Kitą rytą šeimininką ap-
lanko saugumiečiai.

- tai ką, pinigus padirbi-
nėjam?

- aš nespausdinu jokių 
pinigų. aš iš anksto į stakles 
įdėjau pinigus. Įranga juos 
tik išlygina ir pinigai atrodo 
kaip nauji.

- Kam jums tai?
- Kad žinočiau, su kuo 

galiu gerti!



renginio programa biblioteka.lt. 

Vakcinos ir imunitetas:  
ką būtina žinoti?

18 val. gydytoja, Seimo sveikatos reika-
lų komiteto 
narė Jurgita 
S e j o n i e n ė 
kviečia virtu-
aliai susitikti 
su tikru imu-
nologijos ir onkoimunologijos ekspertu, 
biomedicinos mokslų daktaru mariumi 
Strioga. Kalbėsime apie imunitetą, vakci-
nas, aptarsime šiuo metu viešojoje erdvėje 
paplitusią klaidingą, moksliškai nepagrįs-
tą, visuomenę skaldančią informaciją. dis-
kusijos įrašą galite stebėti „mO muziejaus”  
„Youtube” paskyroje.

Knygų savaitė
vasario 22-28 dienomis vyks virtuali 

k nyg ų  s a -
vaitė. „Baltų 
lankų” leidy-
kla kviečia 
s k a i t y t i  i r 
ta ip  pr is i -
mint i  ma-
žus kasdie-

nybės malonumus, puslapiuose susitikti 
naujų pažįstamų, keliauti ar linksmintis 
vakarėliuose - šito negali atimti nei karanti-
nas, nei pandemija. Visą savaitę - daugybė 
galimybių virtualiai dalyvauti itin laukia-
muose lietuvių ir užsienio autorių kūrinių 
pristatymuose, pokalbiuose ir diskusijose, 
skaitymuose. išsamesnė renginių progra-
ma bei naujienos www.knygusavaite.lt.

pASKUTInIS pUSLApIS
2021 m.  VaSariO 23 d., antradiEniS

16

„Sugauti tinkle”

15 val. „nepatogus kinas” kviečia pa-
matyti filmą „Sugauti tinkle” ir apie filmo 
kūrybinį procesą pasikalbėti su filmo pro-
diusere Pavla Klimešova. dokumentinio 
filmo kūrybinė komanda iš Čekijos pa-
samdė tris pilnametes merginas internete 
suvaidinti 12 metų mergaites. Praėjus vos 
dešimčiai dienų nuo jų paskyrų sukūrimo 
pažinčių tinklalapiuose, merginos sulaukė 
pustrečio tūkstančio vartotojų žinučių: 
jų prašoma prieš kamerą nusirengti arba 
gyvai susitikti. tačiau persekiotojai neži-
no, kad iš tiesų spąstai spendžiami jiems. 
išsamesnė informacija „Facebook”, įvykis 
„Sugauti tinkle”. 

Socialinių tinklų  
dėmesio ekonomika

17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 
imanuelio Kanto viešoji biblioteka kviečia 
dalyvauti „Prisijungusi Lietuva” nuotolinia-
me renginyje „Socialinių tinklų dėmesio 
ekonomika: kaip juose naršyti sąmonin-
gai?” Jo metu turėsite galimybę pagilinti 
žinias, kaip sąmoningiau naršyti sociali-
niuose tinkluose. išsamesnė informacija ir 

išgirstos mintys, diskusijos pasirodys gana 
vertingos.

SvARSTyKlĖS. Jūsų nuotaikos bus 
permainingos, sėkmė – taip pat. neliks 
nepastebėti jūsų bandymai padėti ar su-
trukdyti kitiems. iš mylimo žmogaus galite 
sulaukti siurprizo.

SKORPIONAS. Galite sulaukti svarbių 
žinių iš nepažįstamų žmonių ar valdininkų. 
Greitai šios informacijos gali prireikti, jeigu 
studijuojate ar rengiate projektą, užsiimate 
teisinėmis peripetijomis. 

ŠAUlyS. iš artimo žmogaus galite sulaukti 
finansinės ar psichologinės pagalbos, nau-
dingo tarpininkavimo ir pan. arba patys ką 
nors remsite, šelpsite, teiksite labdarą.

OŽIARAGIS. regis, daug galvosite apie 
savo galimybes bei perspektyvas. Būkite 
pakantūs kitų nuomonei, tikėjimui. tokiu 
atveju gali būti surastas kompromisas 
ginče, konkurencinėje kovoje. 

vANDENIS. regis, nestokosite energijos 
ir protiniam, ir kitokiam darbui. Laisvalaikį 
paskirkite fiziniam ir dvasiniam tobulėji-
mui. neslėpkite savo meilės ir simpatijos 
nuo tų, kurie to verti.

ŽUvyS. Ši diena turėtų būti palanki ir 
kūrybai, ir bendravimui. Parodykite, kad 
vertinate žmogų, kuris jumis rūpinasi, jus 
myli. Jam ir sau nesunkiai galite praskai-
drinti nuotaiką neįprastais malonumais.

AvINAS. Šiandien dėl kažkokių aplinky-
bių labiau įvertinsite jus mylintį žmogų, 
šeimą, artimuosius. Galbūt kils ūpas 
pasiraityti rankoves ir pasidarbuoti na-
muose, ūkyje.

JAUTIS. nedelskite atsakyti į seniai 
pateiktus klausimus. Palanku spręsti 
problemas telefonu, elektroniniu paštu. 
Šiandien pasirašytos sutartys veikiausiai 
bus sėkmingos. išreikškite šiltus jausmus 
patinkančiam asmeniui.

DvyNIAI. Profesinė veikla, verslas pa-
reikalaus pastangų, tačiau džiugins 
rezultatais. Galite sulaukti ypatingų 
dėmesio ženklų, meilės žodžių iš jums 
neabejingo asmens.

vĖŽyS. Pravartu užsiminti apie algos 
padidinimą, premiją ar kompensaciją. 
Peržvelkite savo mitybos įpročius, gyve-
nimo būdą. niekada nevėlu juos pakeisti, 
bet geriau pradėti dabar. regis, svajosite 
apie keliones.

lIŪTAS. Jeigu jaučiate vidinį nerimą, 
ieškokite priežasties savyje, o ne kaltųjų. 
ir neužsidarykite savo siaurame inte-
resų bei pažiūrų rate – atviras žvilgsnis 
į kitus bei pasaulį gali lemti tam tikrą 
praregėjimą.

MERGElĖ. regis, dėmesį rodys draugai, 
gerbėjai. Gali būti, kad jus susiras pažįs-
tami, kurių veidus jau buvote pamiršę. 

Vasario dvidešimt trečioji, an-
tradienis - 54-oji metų diena, iki 
metų pabaigos lieka 311 dienų.

VARDADIENIAI
Savo vardadienius šiandien švenčia: 
Dargirė, Dargiras, Darvainas, Darvilas, 
Darvilė, Darvyda, Darvydas, Darvy-
dė, Elvas, Elvinas, Elvys, Gintautė, 
Margarita.

orų  Prognozė

Saulė teka  7.47,  leidžiasi 
17.52 val., dienos ilgumas 10 
val. 5 min. Šiandien - šeštoji 
Mėnulio priešpilnio diena. 
Zodiako ženklas - Žuvys.

ORAI. Šiandien Klaipėdoje 
debesuota. Vėjas pietvakarių, 
3-9 m/sek. Oro temperatūra 
dieną ir naktį apie 3 laipsnius 
šilumos.

RYTOJ temperatūra dieną apie 
7, naktį - apie 5 laipsnius šilu-
mos. Giedra. Vėjas pietvakarių, 
2-6 m/sek. 

Šiauliai 
   

Kaunas 

Vilnius

+2
+1

+2
+2

+3
+3

+2
+2

+2
+1

kaLenDorius

renginiai šianDien

02 20-03 20 Zodiako ženklas ŽuvysastroLogija

Renginių anonsai pateikiami 
remiantis organizatorių informacija. 

Už atšauktus renginius 
„vakarų ekspreso” redakcija neatsako.

DATOS
1944 m. 
Sovietų diktatorius Josifas Stalinas, 
apkaltinęs kolaboravimu su fašistine 
Vokietija, ištrėmė milijoną čečėnų bei 
panaikino jų respubliką.

1946 m. 
Mokslų akademijos prezidentu išrink-

tas Juozas Matulis, ėjęs šias pareigas 
keturis dešimtmečius.

1989 m. 
Įsteigtas Lietuvos rašytojų PEN klu-
bas.

1990 m. 
Įregistruota Lietuvių tautininkų są-
junga.

Šiandien savo gražų Jubiliejų švenčia šeimos gydytoja 
Irena Baranova 

Kolegės

norėtumėm likimo paprašyti, 
tavus kelius kad puoštų vien žiedai, 

kad laimės paukštė pas tave atskristų 
ir tavoje širdy gyventų amžinai!.. 

miela Elingute ir šaunuoli Kajau 

močiutė ir promočiutė

Sveikinu Jus, vasario mėnesį gimusius, 
ir siunčiu pačius nuoširdžiausius linkėjimus. 

Sveikatos, sėkmės gyvenime ir moksle. 
te likimas Jūsų niekad nenuskriaudžia. 

Jūs mano paguoda. Laukiu ir tikiu... 

Melnragiškiai triumfuoja: ne tik kad šalies premjerė Ingrida Šimonytė nuspren-
dė nestatyti išorinio uosto, kad neužstotų jiems saulėlydžio, bet net pati Susisie-
kimo ministerija pagaliau suprato, kad švyturį reikia atiduoti klaipėdiečiams, o 
ypač melnragiškiams.

Tik kad tas Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas kažkoks neryžtingas. Jis 
mat dar svarsto, kažkokius ten kaštus nori suskaičiuoti, rūpinasi, kas švyturio te-
ritorijoje žolę pjaus. Kokie čia dar svarstymai gali būti - tik „jamam”, ir viskas, kol 
valdžia ministerijoje nepasikeitė ir kol ministerija nepersigalvojo. 

Jeigu Klaipėda randa 700 000 eurų „The Tall Ships Races” regatai, kurios bur-
laiviais gali džiaugtis tik savaitę, jeigu sukrapšto milijonus eurų kažkokioms Eu-
ropos jaunimo sostinėms, po 10 tūkst. eurų kasmet abejotinoms paplūdimių Mė-
lynosioms vėliavoms, negi neras lėšų istorinio švyturio aplinkai sutvarkyti? 

„Kiti miestai investuoja šimtatūkstantines sumas apžvalgos aikštelėms įrengti. 
Švyturys - juk „gyvas” apžvalgos bokštas, o mūsų meras bijo, kad nebus pinigų žo-
lei nupjauti”, - piktinosi viena klaipėdietė. Ji ragina Klaipėdos politikos ir merą 
būti išminties ir patriotiškumo švyturiais.

ir jokių kalbų

„Jamam” 
Klaipėdos švyturį,


