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“Palemonas”
expanding and updating Lithuanian
linguistic typeface “Palemonas”
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ẛᾗşᵵ
Together with my colleagues Ovidijus Talijunas and Vladas Tumasonis
we are working on expanding and updating Lithuanian linguistic typeface “Palemonas”:
http://www.vlkk.lt/lit/palemonas.html
The expanded typeface will be primarily used by Lithuanian dialectologysts and dictionary typographers.
The project is in progress, it will be finished by summer 2014.
The following fonts will be expanded:
Normal
from 4546 to 4654 glyphs
Italic		
from 4534 to 4654 glyphs
Bold		
from 637 to 4654 glyphs
Bold Italic from 641 to 4654 glyphs
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“Handirect”
french magazine for disabled people
« Handirect »
Un bimestriel national français
pour les personnes handicapées
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Santé p. 39
Un parcours de soin virtuel
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Tourisme p. 36-37
Vienne : la valse des plaisirs

Bien-être p. 40
La gymnastique sensorielle

Handirect
LE MéDIA DES SITUATIONS HANDICAPANTES
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Jeux paralympiques
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Redesign and regular design of “Handirect”, the french magazine for disabled people.
Newly redesigned magazine launched in January 2013. Page size: A4. (Hancirect147 cover on Coverjukie.)
Conception graphique et mise en page d’« Handirect », le bimestriel national français pour les personnes handicapées.
En nouvelle conception depuis janvier 2013. Format de papier : A4. (Couverture147 sur Coverjukie.)
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Il va y avoir du sport !
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Redesign and regular design of “Handirect”, the french magazine for disabled people.
Newly redesigned magazine launched in January 2013. Page size: A4.
Conception graphique et mise en page d’« Handirect », le bimestriel national français pour les personnes handicapées.
En nouvelle conception depuis janvier 2013. Format de papier : A4.
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Castellon, une région qui a tout de bon !
Oyez Oyez, épicuriens et épicuriennes, si vous vouliez découvrir toutes les saveurs

Q

Entre Vinaròs et Valence, Castellon est une contrée surprenante dans tous ses contrastes, le plus saisissant revient à Dame nature qui s’exprime avec force ou grâce selon qu’on se
uanD la Majeure
partie des Français
mettent le cap sur
la Costa Brava et
l’Andalousie, les
touristes espagnols,
eux, préfèrent la
Costa del Azahar…
certainement parce
que la région a su
préserver un minimum d’authenticité tout en profitant
des 120 km du littoral méditerranéen.
Celui-ci bénéficie de plages dorées pour la
plupart aménagées en stations balnéaires
adaptées, avec une grande attention
accordée aux accès et infrastructures. Du
farniente aux initiations de plongées en
passant par de délicieux bains de mer gratifiée de l’écolabel pavillon Bleu (pour un
environnement de qualité): autant dire
que l’invitation ne se refuse pas ! Aux 300
jours d’ensoleillement par an s’ajoute les

parfums des pins et des orangers, c’est de
là que la côte tient son nom puisque Azahar signifie « fleur d’oranger ». De petites
criques désertes s’offrent à l’intimité de
ceux qui pourront y accéder, les autres
bénéficient des larges tapis de sable doré,
surveillés par un service de sécurité et
animés par divers centres de loisirs.

Paysages sauvages
La côte s’adosse à une chaîne de montagnes, composée de hauts plateaux et
de sierras qui tissent un décor abrupte et
sauvage où furent jadis édifiés forteresses,
ermitages et monastères. La région de
Maestrazgo garde les traces de son passé
belliqueux : les chevaliers de Montésa
avaient élu domicile ici-même comme en
atteste le vaste réseau de villages fortifiés.
Il y a Ares del Maestrat qui du haut de 1
300 mètres leur offrait une tour de garde
sur toute la vallée ou encore Morella,
véritable forteresse médiéval qui s’appuie
toujours sur ses 2,5 km de remparts, ses

14 tours et ses magnifiques portes d’accès ; une fois celles-ci passées on découvre
l’impressionnante église gothique de Santa Maria et la cour des armes du château
qui transporte le visiteur à l’époque des
grandes conquêtes. À sillonner les terres,
on tombe sur d’autres trésors comme le
sanctuaire de la Vierge de Balma à Zorita,
les eaux pures du Rio Mijares, l’église
archipresbytérale de Sant Mateu, les peintures rupestres de Valltorta et les terres
mystérieuses de Penyagolosa… Une
région riche d’un patrimoine guerrier et
sacré dans un écrin naturel majestueux
que chacun pourra découvrir soit en
ayant loué une voiture ou souscrit aux
circuits organisés depuis la côte.
Mais avant de s’aventurer jusque-là, on
prendra le temps de flâner dans la capitale du littoral qui regorge d’animations.
Castellon de la Palma a gardé une belle
patine dans le quartier historique qui
tournoie autour des places Mayor, Santa
Clara et de la Pescadería, chacune offrant
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de l’Espagne, la région de Castellon vous dresse le couvert, face à la mer !

retrouve côté terre ou en mer.

La paëlla, star locale. © elke DennIS - FoTolIA

un cours d’histoire de l’architecture
depuis les styles gothique et Renaissance
jusqu’aux lignes modernes du Correos y
Telégrafos. On ne manquera pas de saluer
El Fadri, la tour de clocher datant du
XVie, devenu symbole de la ville ; le palais
de Sant Miquel d’un siècle son aîné ou
encore la mairie qui abrite les sculptures
de Viciano et de splendides peintures d’artistes locaux. Castellon est aussi et surtout
une ville pleine de vie, on aime se mélanger à la foule sur l’avenue Rey Don Jaime,
parcourir l’Avenida del Mar jusqu’à la mer
et le Paseo Buena Vista qui se targue des
meilleures tables de la région. Au mois
de mars, toute la ville est en fête mais
une fête classée « d’intérêt national » tant
elle perpétue avec foi les traditions. Le
folklore régional s’y exprime pleinement
au gré des défilés de Gaiates (carrosses
locaux), des spectacles pyrotechniques
des mascletas, des corridas et évidemment
du célèbre pèlerinage de la Roméria de las
Canas jusqu’à l’Ermitage de la Magdalena.

N’hésitez pas non plus à visiter les cités
alentour : après avoir déjeuné de poissons et fruits de mer au port de pêche
de Benicarlo, vous pouvez par exemple
passer l’après-midi entière à flâner dans
Peniscola, adorable ville au
charme méditerranéen avec
ses maisonnées blanches
en escalier, son illustre
château et ses belvédères
face à la mer.

Des papilles en extase

moules à la tomate, de patatas bravas
et dans les « raciones » de jambon ou de
chorizo. Mais la véritable star locale reste
bien sûr la paëlla qu’on mangera à-même
le plat ; dans un registre similaire, ne man-

Aux 300 jours d’ensoleillement par an
s’ajoute les parfums
des pins et des orangers

L’un des attraits principal
de Castellon réside dans son savoir-faire
culinaire et la ribambelle de tapas qui
représentent la vitrine du terroir. Des
crevettes de Vinaros aux cochonnailles
de l’intérieur des terres, les ménagères
profitent d’un large éventail pour laisser
cours à leur imagination. C’est dans des
petits bars et accompagnés d’un bon cru
local qu’on pioche à l’envie dans des tapas
de calamars frits, d’anchois marinés, de

quez pas les riz au four et les riz noirs cuits
dans l’encre de calamar. Si vous pénétrez
les terres, vous testerez certainement la
olla alcorina, un ragoût de côtelettes de
porc, boudins, pomme de terre et haricots
verts : prévoyez une petite sieste par la
suite ! Ou alors une fête comme seuls les
Espagnols savent la faire dans un des
bars musicaux du front de mer : ces gens
aiment la vie et on partage leur avis ! 
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Redesign and regular design of “Handirect”, the french magazine for disabled people.
Newly redesigned magazine launched in January 2013. Page size: A4.
Conception graphique et mise en page d’« Handirect », le bimestriel national français pour les personnes handicapées.
En nouvelle conception depuis janvier 2013. Format de papier : A4.
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L’accessibilité concerne non seulement les personnes
handicapées mais aussi les personnes partiellement en
situation de handicap, les seniors ou encore les parents
avec poussette.

Magazine design

Bouleversement sociétal
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Le gouvernement a mandaté la sénatrice Claire-Lise Campion d’une courte « mission accessibilité »
dont les conclusions doivent être rendues début 2013. Celles-ci pourraient aboutir à la mise en
place d’objectifs intermédiaires pour 2015, la loi actuelle ne pouvant être respectée au vue du
retard et de l’ampleur des travaux.
Même si des paliers intermédiaires sont fixés, les objectifs finals établis par la loi ne devraient
pas changer. En parallèle, un Act européen sur l’accessibilité devrait voir le jour prochainement.
Dans un contexte de restriction budgétaire, les collectivités territoriales doivent s’adapter. Au-delà des normes, des questions techniques, des centimètres de largueur de porte à respecter, l’accessibilité représente un vrai changement culturel et place l’humain au centre de notre société.

eux qui rêvent que la loi sur
l’accessibilité disparaisse ne
font pas le bon rêve ». En
visite au Salon des Maires
et des Collectivités Locales
en novembre dernier Marie Prost-Coletta,
déléguée ministérielle à l’accessibilité, ne
pouvait pas être plus claire. La loi du 11
février 2005 obligeant notamment tous
les établissements recevant du public à
se rendre accessibles en 2015 ne sera pas
annulée. Repoussée ? Certainement. Mais
là encore, rien de sûr. Suite au rapport de
l’Igas (Inspection générale des affaires
sociales) qui prône une révision rapide
des exigences de la loi, la sénatrice ClaireLise Campion a été mandatée pour une
mission permettant d’établir les mesures
à prendre. Pendant plusieurs mois, elle a
ainsi rencontré les acteurs de l’accessibilité pour tenter de trouver un consensus.
À l’heure où nous publions ces lignes, la
conclusion n’a pas été rendue et aucune
mesure n’a été prise. Les décisions sont
attendues pour début 2013. L’idée de fixer
des objectifs intermédiaires pour 2015 a
été avancée. Bien que l’apF (Association
des paralysés de France) crie au scandale
et dénonce un retour en arrière, d’autres
structures comme la Fnath, association
des accidentés de la vie, semblent accepter
l’idée. Seule certitude : les objectifs actuels
fixés pour 2015 ne pourront être respectés.
Aujourd’hui, à deux ans de l’échéance, seulement 15 % des erp sont accessibles. Par
ailleurs, de grandes disparités territoriales
se font ressentir. Ainsi selon l’Observatoire
interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle, dans 16 départements, moins de 2 % des plans de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ont été adoptés.
Si aucune mesure intermédiaire n’est
prise, les procès pourront donc commencer à tomber dès la date limite dépassée.

Ambiguïté
Cauchemar ou opportunité ? L’accessibilité ne laisse pas indifférent. Nombres
d’architectes et d’élus locaux grincent
des dents face aux réglementations à ap-

pliquer. « Les architectes voient plutôt l’accessibilité comme une contrainte complémentaire car nous sommes soumis à énormément
de réglementations. Et l’abus de réglementations tue la conception », explique Paul Joly,
architecte spécialisé dans le mieux vivre
et consultant en accessibilité. « Pour ma
part, je pense que l’accessibilité est extrêmement positive dans l’acte conceptuel si on
la voit comme une valeur ajoutée qui place
l’être humain au cœur de l’environnement
et non l’inverse. » Selon lui, la loi 2005
constitue un progrès social considérable.
Il conçoit cependant qu' « un certain
nombre de décrets, de circulaires d’application posent des contraintes techniques. Certaines normes en matière d’accessibilité sont
parfois en contradiction avec d’autres réglementations où avec les produits disponibles
sur le marché. Une analyse plus pertinente
pourrait permettre des assouplissements. »
La tâche risque d’être orageuse. En effet,
comble bien franco-français, certaines
associations de personnes handicapées
freinent les progrès en s’entêtant dans
leur vision unilatéraliste, refusant les
consensus pragmatiques et réalisables.
Mais si les tensions sont palpables, d’un
autre côté, le principe de conception universelle génère de véritables opportunités.
La mise en accessibilité représente une
ressource économique pour le pays. « Nous
n’en avons pas encore pleinement conscience
mais c’est un élément moteur de l’économie
de demain », estime Paul Joly. Le Salon
Urbaccess, réservé aux professionnels, en
est une belle preuve. Cet événement rassemblera les 13 et 14 février au Cnit à Paris
des entreprises proposant des solutions
d’accessibilité pour une ville intelligente.
Une série de conférences permettra également aux visiteurs de décrypter, échanger
et débattre autour de ce grand projet
sociétal. Car il ne s’agit pas seulement de
normes à appliquer mais bien d’un changement de vision, d’un bouleversement
intellectuel. « Jusqu’à présent, nous avions
comme standard l’homme de Vitruve avec
un esprit sain et un corps sain et nous avons
construit un environnement pour ce modèle là.
Mais qui est-il ? Pas nous ! », lance Paul Joly.

Aujourd’hui, on entre dans un monde où l’on
prend en considération la différence et où l’on
apprécie la diversité humaine ».
À tort, le sujet de l’accessibilité est
souvent réduit au handicap. Fin 2012
encore, France 2 a diffusé un reportage
dans lequel un architecte soupirait en
évoquant « les normes pour handicapés ».
On oublie souvent que le sportif en
béquille, la personne obèse ou de petite
taille, la femme enceinte ou le papa avec
sa poussette bénéficieront tout autant
de ces aménagements. Avec le vieillissement de la population, l’allongement
de l’espérance de vie, et les progrès de la
médecine, nous serons plus nombreux à
vivre plus vieux et à un jour être confronté au problème de mobilité.
« La loi 2005 incite à une révolution
culturelle », explique la sociologue Claire
Magimel (lire pages 18 et 19). « Désormais,
c’est à la société de s’adapter aux spécificités de chacun ». Pour Francesc Aragall,
président de la fondation Design For All
(lire pages 24 et 25), « avant le principe de
conception universelle, nous croyions que
c’étaient aux personnes avec des incapacités
de s’intégrer dans le monde des « valides ».
Mais aujourd’hui, nous considérons que
nous sommes tous valides et qu’il faut faire
disparaître les environnements handicapants ». N’est-il pas là le bon rêve ?
 Romain Desgrand

Les plus du dossier
@
•
sur www.handirect.fr (rubrique dossier)

•
•
•

L’accessibilité des stations de ski avec Handi Alpes
L’agenda de l’accessibilité : les rendez-vous, les
salons, les journées de formation à venir…
L’actualité en ligne dès la remise du rapport de la
sénatrice Claire-Lise Campion.
La perle du dossier : Handirect s’est procuré un
échange de mails entre copropriétaires d’une
résidence « haute de gamme ». Alors qu’un locataire
paraplégique souhaite bénéficier d’une place adaptée,
la régie et certains copropriétaires sont bien décidés
à ne pas se laisser faire par « l’handicapé » aussi qualifiés « d’indésirable ». Le coup d’œil voit le détour !
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Redesign and regular design of “Handirect”, the french magazine for disabled people.
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Berlin remporte
l'Access City Award 2013
Pages réalisées en partenariat
avec le magazine Viva
www.viva.presse.fr

La voirie, vraie galère
pour les aveugles
Comment se déplacer au quotidien lorsque l’on est non-voyant ? Il suffit d’une promenade avec Thierry pour se confronter à la réalité du terrain. Et pour réaliser que l’on est bien loin des exigences fixées par la loi. Reportage.

R

enDez-vous Donné porte De
Versailles, à Paris. Thierry
Jammes, grand homme brun
de quarante-quatre ans aux
yeux bleu-vert, est venu avec sa
sacoche en bandoulière et sa
canne blanche. Aveugle depuis « la petite
enfance », il a décidé de mettre l’autonomie qu’il a su acquérir au service des
autres, et travaille à l’amélioration de
l’accessibilité pour les déficients visuels,
notamment au sein de la Fédération des
aveugles et handicapés visuels de France.
Pour un pro de l’accessibilité, les
déplacements sont pourtant loin d’être
aisés. Où l’on pense spontanément aux
transports en commun, lui rétorque que
la voirie est l’élément le plus problématique de son quotidien. La preuve
en est vite faite. Alors qu’il se met en
route, il ne comprend pas qu’il vient de
quitter le trottoir, et se retrouve sur la
chaussée, un taxi arrivant à sa gauche.
Pas étonnant : trottoir et chaussée sont
au même niveau, aucun répétiteur – ces
boîtiers qui émettent un message sonore
aux feux piéton pour indiquer quand
traverser – ne se met en marche lorsqu’il
active la télécommande accrochée à son
jean. « C’est peut-être la pause syndicale ! »
s’amuse-t-il. De fait, il n’y a même pas
de boîtier sur ce feu. « À Paris, le parc des
répétiteurs est vraiment minable et mal
entretenu », déplore-t-il.

En effet, au passage piéton suivant, un
répétiteur se met bien en marche, mais
c’est celui qui se trouve de l’autre côté
de la route. De quoi induire Thierry en
erreur et le mettre en danger en lui donnant l’impression qu’il peut avancer sans
crainte jusqu’à la source sonore.
Les difficultés s’enchaînent avec une
telle rapidité que ça en paraît presque
caricatural. À peine quelques mètres
plus loin, tandis qu’il avance tranquillement, un klaxon retentit. Thierry vient
de s’engager sur une voie de tram, alors
qu’un véhicule arrive. « C’est un vrai
problème, le tram. Quand il est installé dans
une ville, on nivelle tout », déplore-t-il. Espace piéton, voie de tramway, chaussée
pour les voitures, piste cyclable… tout
est généralement à la même hauteur.
Impossible donc, canne blanche en main,
de distinguer un espace d’un autre.
La loi de 2005 considère l’accessibilité
au sens large : dans les déplacements,
bien sûr, mais également l’accès à la
culture, aux loisirs, à l’information.
Domaines dans lesquels Thierry n’a pas
vraiment de doléance à formuler. « Il y a
de plus en plus de livres audio, de films en
audiodescription, de musées adaptés, les
applications iPhone sont accessibles », reconnaît-il. Certaines associations dénoncent pourtant des manques, notamment
dans le domaine des livres audio.
Thierry continue sa balade. Sur une

piste cyclable. Déjà peu identifiable visuellement, elle est impossible à détecter
avec une canne. « On a pris l’espace vélo
sur l’espace piéton. C’est hyperdangereux
pour nous, parce qu’on ne les entend pas
arriver, et ils arrivent vite », commente-t-il,
un quart de seconde avant qu’un cycliste
roulant à vive allure ne le frôle. Belle
démonstration par l’exemple.
Le reste du parcours se poursuit avec
les mêmes embûches. Répétiteurs sonores absents, trottoirs au même niveau
que la chaussée… Certains passages
piéton sont précédés de bandes d’éveil
à la vigilance, matérialisées par un revêtement spécial, mais pas tous. « L’équipement n’est pas homogène, c’est encore
plus dangereux », alerte notre expert en
accessibilité.
Dans le métro, Thierry ne semble
pas particulièrement gêné. Très peu de
lignes sont équipées d’annonces sonores,
mais « on fait fonctionner la langue. À Paris,
il n’y a pas de problème pour se faire aider »,
sourit-il.
Selon lui, il faut sérieusement activer
le mouvement dans le domaine de
l’accessibilité. Notamment parce que,
faute de repères tactiles, les aveugles
et malvoyants se fient aux bruits. Mais
la tendance est à l’éloignement des voitures des centres-villes, et le marché des
véhicules électriques, silencieux, devrait
finir par se développer.  Elsa Maudet

Le mois dernier, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, a couronné la ville de Berlin de l'Access
City Award 2013. Le prix a été
décerné en reconnaissance de
l'approche globale et stratégique visant à créer une ville
accessible pour tous.

A

près avila (espaGne) et
Salzbourg en (Autriche),
la capitale Allemande a
décroché le prix de l’Access
City Award parmi plusieurs villes en lice (Bilbao,
Gdynia, Nantes, Pamplona,
Stockholm, Tallaght). Ce concours est
organisé par la Commission européenne
conjointement avec le Forum européen
des personnes handicapées, et le prix a
été présenté à l'occasion de la conférence
annuelle à Bruxelles lors de la Journée
européenne des personnes handicapées.
Il vise à encourager les villes à partager
leur expérience et à améliorer l'accessibilité pour le bénéfice de tous.
« Les personnes handicapées sont encore
confrontées à de trop nombreux obstacles
dans leur vie de tous les jours, mais les villes
comme Berlin sont à la pointe du combat
visant à rendre la vie plus accessible pour
tous », a déclaré Mme Reding, la commissaire européenne chargée de la justice.
L'« accessibilité offre de nouvelles opportunités commerciales et peut avoir un réel effet
stimulant sur l'innovation et la croissance
économique. C’est pourquoi elle est au cœur
de la stratégie européenne en matière de
handicap, et nous préparons donc nos propositions pour un acte législatif sur l’accessibilité, que j'ai l'intention de présenter l'année
prochaine ».
Le jury a sélectionné Berlin, devant les
deux autres finalistes Nantes et Stockholm (lire encadré) pour sa politique
stratégique et inclusive en matière de
handicap, dans le cadre de laquelle elle
a investi massivement dans la transformation de l'ancienne ville divisée
en un environnement accessible et
sans obstacles. Il a mis en évidence le
système de transport de Berlin, ainsi que
les investissements dans l’accessibilité
pour les personnes handicapées dans
les projets de reconstruction. L'approche
globale de l’accessibilité adoptée par
Berlin est « pleinement ancrée dans les
politiques de la ville et largement soutenue
par ses décideurs ». 

Berlin s’est investi pour transformer l'ancienne ville divisée en un environnement accessible et sans obstacles. THomAS wolF

La remise du prix avec Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne (ici au centre gauche).

Nantes et Stockholm en finale
Nantes a été récompensée pour son approche complète de la conception d'une ville
accessible à tous et pour la variété des actions de sensibilisation en matière d’accessibilité dans la vie de tous les jours. Le chef-lieu de la Loire-Atlantique a investi dans
la formation pour les concepteurs et les architectes et maintient un dialogue avec les
citoyens afin de permettre aux personnes handicapées de se rencontrer et de mettre
en place des projets communs.
La ville de Stockholm s’est quant à elle démarquée pour son approche inclusive et
inscrite dans le long terme, sur la base de conceptions visant l'accessibilité universelle (Design for All). Le programme « Vision de Stockholm en 2030 » vise à transformer
la ville, dont 30 % de la partie centrale est constituée d'eau, en une ville de rayonnement mondial accessible à tous. On citera par exemple les passages pour piétons, les
toilettes publiques et les terrains de jeux, qui devront être accessibles aux enfants et
aux parents handicapés.
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« ce n’est pas la personne qui porte un handicap, c’est l’environnement »
Président de la fondation Design For All, Francesc Aragall, a fortement contribué au développement de la notion de
« conception universelle ». Il intervient en février dans la conférence « Différentes politiques d’accessibilité dans le
Monde » dans le cadre d’Urbaccess*. Pour Handirect, il livre sa vision humaine et avant-gardiste.

P

ouvez-vous nous
présenter la fondation
Design for All ?
Design for All est une
fondation internationale privée chargée de
promouvoir et développer la conception universelle dans notre
société. Nous produisons, recueillions et
diffusons de l’information sur la conception universelle. Notre travail s’effectue
en collaboration avec des entreprises de
divers secteurs, des collectivités territoriales, des institutions, etc. Aujourd’hui,
nous avons environ 70 adhérents.
Pourquoi avoir créé cette fondation ?
J’ai travaillé dans le secteur public,
d’abord pour la ville de Barcelone puis

9 règles
pour une société inclusive
En octobre 2012, la fondation Design for all et ses partenaires (Art Center College of Design, Helen Hamlyn center for design, International association for Universal
Design et Norwegian Design Council) ont signé le Global
Commitment Towards a Society for All (Engagement
mondial pour une société pour tous) *. Il instaure 9
règles (3 devoirs, 3 obligations et 3 attitudes) nécessaires, selon Francesc Aragall, pour œuvrer pour une
société inclusive. « Cet engagement peut servir de support
pour créer une feuille de route pour chaque entreprise, agglomération ou institution souhaitant s’engager », explique-t-il.

Les droits
1. droit à accéder aux environnements et services,
2. droit à être différent,
3. droit de se développer en tant que personne en
communauté.

Les obligations
4. respecter ces trois droits,
5. respecter l’environnement dans une approche durable bénéficiaire pour les générations futures,
6. se consacrer à l’amélioration de la société.

Les attitudes
7. être empathique et reconnaître les besoins et inspirations de chacun,
8. promouvoir la collaboration entre le secteur public
et privé,
9. reconnaître nos différences et célébrer nos points
communs.
* consultable en anglais sur www.societyforall.org.

ensuite pour la région Catalogne. Au
bout d’un certain temps, j’ai senti que
mon indépendance pouvait être affectée
par l’univers politique. J’ai alors décidé
de quitter l’administration et de lancer
ma propre société de conseil en architecture, accessibilité et mobilité, ProAsolutions. Mais je voulais également
faire passer un message social, d’où la
nécessité de créer une fondation.
Quelle est votre définition de la conception universelle ?
C’est le principe selon lequel les environnements et les services sont conçus
de manière à ce que chaque personne
puisse y participer en considérant leurs
différences, leur âge, leurs capacités,
leurs origines, leur orientation sexuelle…
Il ne s’agit pas uniquement des
« personnes handicapées ». Ce n’est pas
la personne qui porte un handicap. Le
handicap est produit par la relation avec
un environnement. Prenons un exemple
marquant et évocateur : au Japon suite
aux dégâts provoqués par le tsunami, la
mobilité de toute une population a été
complètement réduite.
Par ailleurs, cet exemple montre
également que 2/3 des individus morts
lors de cette catastrophe étaient des
personnes âgés ou à mobilité réduite.
Dans un environnement rude, ce sont
toujours les personnes avec le plus d’incapacités qui souffrent. Or, nous serons
tous un jour en situation de handicap,
excepté les personnes qui mourront
jeunes, souvent dans un accident. Toutes
les autres, en vieillissant seront confrontées à des problèmes de mobilité réduite.
Il faut être prudent avec la langue
française qui sépare les personnes « valides » et « handicapées ». Avant la conception universelle, nous croyions que
c’étaient aux personnes handicapées de
s’intégrer dans le monde des « valides ».
Mais aujourd’hui, nous considérons que
nous sommes tous valides et qu’il faut
faire disparaître les « environnements
handicapants ».
Depuis la création de votre fondation,
constatez-vous un changement de
mentalité ?
Oui. Certains pays sont radicalement
plus en avance. Je me souviens d’une

anecdote lors d’un congrès au Japon. Plusieurs présidents de région expliquaient
que la seule approche possible pour bâtir
une société inclusive était d’adopter le
principe de conception universelle et de
considérer la diversité humaine. Une
américaine les a alors interpellés en
leur demandant si cette démarche était
rentable. Les politiciens ont répondu
clairement que leur métier était de
travailler pour les citoyens, pas pour l’argent ! Malgré la crise, les Japonais ont su
garder une approche humaine. D’autres
pays à l’image de Singapour, la Norvège
ou l’Angleterre se sont aussi engagés
sur cette voie. Il y des exemples plus
concrets comme à Berlin où tout nouvel
hôtel doit comporter 10 % de chambres
accessibles. Bien évidement, conceptuellement, toutes les chambres devraient
être accessibles ! Mais ce but de 10 % a insisté les designers à intégrer la notion de
conception universelle dans leur travail,
sans négliger l’aspect esthétique.
En France, plusieurs villes comme
Toulouse et Saint-Étienne travaillent
sur le sujet, même si cela ne se voit pas
forcément aujourd’hui.
La France est-elle en retard ?
C’est variable en fonction des secteurs.
En 2009, par exemple, j’ai mené une
étude comparative de l’accessibilité des
réseaux ferroviaires dans le monde.
La France se situait dans les quatre
premiers pays, le Japon étant en pole
position.
On peut aussi souligner qu’avec la loi
2005, la France est en train de faire l’effort le plus remarquable au niveau des
établissements recevant du public (erp).
Cependant, je pense que les entreprises
françaises n’ont pas encore perçu l’avantage économique d’inclure la conception
universelle dans leur nouveau projet.
Par ailleurs, l’approche choisie par
la France dans le domaine du tourisme
est une erreur. Labéliser les structures
en fonction de leur degré d’accessibilité
n’est pas une approche inclusive. C’est
stigmatisant ! Une personne âgée peut
avoir besoin de certains aménagements
sans pour autant être considérée comme
une « personne handicapée ». L’idéal serait
que ce soit les structures non accessibles
qui soient labellisées.

La mise en accessibilité des bâtiments
historiques pose également questions.
Comment rendre accessible un lieu ancien sans dégrader son patrimoine ?
Si un bâtiment historique est équipé en
électricité et a des toilettes, il est déjà
affecté ! Pourquoi ne pas le rendre accessible ? Un château du moyen âge n’avait
pas de toilettes…
Il y a un problème de sensibilisation
des architectes qui utilisent ces critères
subjectifs sans connaître vraiment toutes
les solutions possibles qui n’affectent pas
le patrimoine. Je suis conscient qu’il est
plus compliqué de rendre accessible un
bâtiment historique. Il y aura toujours
une partie physiquement inaccessible.
Cependant, il existe des solutions pour
chaque cas. J’ai pour exemple un château
comportant une tour de défense avec un
escalier en colimaçon. Il était impossible
d’installer un ascenseur sans détruire
les marches. Mais une vidéo a été conçue
pour les personnes ne pouvant pas atteindre le sommet de la tour. Elle montre
un soldat médiéval montant les escaliers
jusqu’en haut du donjon où il découvre le
paysage. Quand on ne peut pas rendre accessible, on peut rendre compréhensible.
Y a-t-il de grandes différences en termes de
normes d’accessibilité d’un pays à l’autre ?
Ce que je constate, c’est que les révisions
de la loi impliquent souvent un élargissement des centimètres. D’autre part,
moins le pays est exigeant pour l’application de la loi, plus ils sont généreux
par rapport aux centimètres ! Certains
pays asiatiques ont des lois exigeantes
obligeant une largeur de porte d’environ
1 m 50, mais sur le terrain, rien n’est
accessible ! C’est un peu ironique.
Il serait bénéfique de fixer des paramètres mondiaux en respectant les
différences culturelles locales. L’année
dernière, une norme Iso internationale
a été adoptée à l’exception du Japon qui
pensait qu’elle serait plus restrictive.
Cela peut être un premier pas vers une
norme mondiale ou même européenne.
Un mot de conclusion ?
J’aime dire que la conception universelle
est une approche plus ancienne que l’on
ne le pense. D’ailleurs, elle a été inventée
en France. Ce n’est, ni plus, ni moins que
la devise « liberté, égalité, fraternité » ! (rire)
 Propos recueillis par Romain Desgrand
* Salon professionnel européen de l’accessibilité et de la conception universelle. 13 et 14
février 2013 au Cnit à Paris. www.urbaccess.fr.
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Précurseur en matière de conception
universelle, Francesc Aragall vit à Barcelone
où siège sa fondation Design for All.
©lAFoToGràFICA
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Souffrir de maux de tête matinaux peut être un symptôme du Syndrome d’Apnées du Sommeil. © DurIS GuIllAume - FoTolIA.Com
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porte, principalement au
les situations de famille, les états de santé, les opinions politiques, les convictions
physique au moins deux
nous endormir, nous
Évitez de surchauffer
repas du soir, de diminuer
religieuses, les orientations sexuelles…
fois par semaine. Le sport
avions besoin de repères
votre chambre ; la chaleur
les quantités de viande
Dans
nos équipes, comme
sur nos
écrans,
nous nous
engageons
en faveur
améliore
l’oxygénation
augmente
les réveils
noc- de laet nous nous sentions
et de sucre
et de
réduire
diversité
et de l’égalitéledes
des cellules,
augmente
sécurisés par toute une
turnes, réduit le sommeil
sel.chances.
Légumes et fruits
la capacité respiratoire,
série de rituels : berceuses,
paradoxal et le sommeil
consommés en potages
francetelevisions.fr
soulage les tensions et
chansons douces, contes
profond et diminue dans
ou en salades constituent
prédispose au sommeil, à
et doudous. Retrouvons
l’ensemble la qualité du
une excellente source de
condition bien sûr qu’il
la trace de ces rituels du
sommeil. La température
vitamines et favorisent un
ne génère pas une fatigue
coucher et réinventons
bon transit intestinal. Lait, devrait en général être de
excessive et qu’il ne soit
les nôtres : soins du corps,
trois degrés en dessous
fromage, yaourt, apporpas trop proche de l’heure
massage, musique douce,
de celle que l’on supporte
tent calcium et possèdent
d’endormissement.
relaxation, méditation…
dans la journée.
des vertus sédatives.
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Offrez-vous un
bain et relaxezvous.
Se plonger dans un bain
crée un état de régression ; nous réitérons aussi
ce bien-être que nous
avons déjà connu fœtus,
immergés dans le liquide
amniotique. Parfumez
votre bain aux huiles
essentielles relaxantes.
Restez-y vingt minutes,
pas davantage, entre 34 et
38 degrés. À cette température, vous détendez les
muscles et éliminerez les
toxines accumulées dans
la journée.

10

Écoutez les messages du corps.

L’insomnie peut se
décoder, se préparer et se
guérir, à condition d’écouter ce que le corps cherche
à nous dire. Bâillements,
engourdissements, tête
et paupières lourdes,
impression de « piquer du
nez », autant de messages
à entendre. Dormir c’est
se désintéresser !, alléguait Bergson, une manière de nous enseigner
que l’insomnie n’a d’importance que celle qu’on
lui attribue. Le meilleur
somnifère serait, selon
les dires d’un maître zen
interrogé sur sa faculté
de s’endormir n’importe
où, la tranquillité de
l’esprit. « J’ai confiance »,
a-t-il déclaré en souriant.
La vie et ses épreuves
ont quelquefois un effet
thérapeutique, même si
l’on ne s’en aperçoit qu’a
posteriori. Un changement
d’environnement, de
cadre de vie, d’ambiance,
une rencontre amoureuse,
un nouveau job, peuvent
se révéler salvateurs et venir à bout de l’insomnie la
plus tenace. Alors gardons
espoir !  M.F.
© LEFEBVRE François / FTV

bien-être
santé
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Je veux faire
l’amour

L’Enfantier
coup de cœur

e

eSS

N
Jeu

Noluenne Dubois et Arnaud Hug signent un conte
touchant sur la différence. Un ouvrage beau et délicat.

i

iPLAYer
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Impossible de rester indifférent à la lecture du nouvel
ouvrage de Marcel Nuss. Dans
Je veux faire l’amour Handicap,
sexualité, liberté, l’essayiste
lourdement handicapé témoigne de son rapport au désir charnel, en se positionnant
pour la création d’un statut
d’assistant sexuel.

l est un univers poétique et roManesque, Dans lequel
L’Enfantier, majestueux arbre à enfants, nourrit les espoirs
des parents désirant adopter. À chaque nouvelle pousse,
l’effervescence est palpable. Amélia, ancienne du village, désigne la famille qui accueillera le nouveau bambin. Ce choix
épineux se fait lors d’une cérémonie traditionnelle durant
laquelle chaque parent candidat vient déposer un baisé sur la
joue de la vieille dame. Plus ce geste sera tendre et affectueux,
plus la famille aura de chance d’être l’heureuse élue. Mais
lorsqu’un jour un bourgeon rouge apparait sur L’Enfantier,
les villageois habituellement enthousiastes restent inertes
et septiques. La différence fait peur. Amélia décide alors d’adopter
elle-même l’enfant que l’on surnomme déjà « la petite Cerise ». Lorsque
l’étrange cocon éclore enfin, le suspense est levé : une charmante
fillette aux pieds rouges voit le jour et rejoint les bras chaleureux de sa
mère. Intrigués par cette singularité, les villageois l’ignorent, incapables de comprendre l’amour maternelle d’Amélia pour la petite Cerise. Mais lorsque L’Enfantier se meurt, la fille aux pieds rouges va faire
de sa différence un atout et se hisser en véritable héroïne du village.
Passionnée de voyages et de découvertes, Noluenne Dubois a imaginé cette histoire touchante après une rencontre avec une princesse
marocaine et la découverte d’un arbre mystérieux en Allemagne.
Cette fable enchanteresse prend vie sous le crayon d’Arnaud Hug,

Comment les personnes lourdement
handicapées font-elles l’amour ? La question dérange. Un rapport sur l’évolution
du regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées publié l’année dernière, estime que « toute personne doit pouvoir recevoir l’assistance humaine nécessaire
à l’expression de sa sexualité ». À l’époque,
Roselyne Bachelot alors ministre des Solidarités avait exprimé son refus à légiférer
sur la question, assimilant l’aide sexuelle
à de la prostitution. Si les assistants
sexuels existent officiellement dans des
pays voisins comme l’Allemagne et la
Suisse, la France préfère fermer les yeux.
Dans son nouvel ouvrage paru en novembre 2012 dans la nouvelle collection
Haut et fort de l’édition Autrement, Marcel
Nuss pousse une « colère citoyenne ». L’accompagnement sexuel est pour lui un
moyen « d’essayer de rompre cette entrave
chez les personnes qui le souhaitent, qui en
ont terriblement besoin. Pour devenir des
hommes et des femmes… avec un handicap,
ne pas rester fatalement des « handicapés »
du genre masculin ou féminin. Je ne serais
pas qui je suis si je n’avais pas eu une vie
affective et sexuelle « normale » […] Je serais
aussi un zombie désincarné. »
Au-delà de sa prise de position, Marcel
Nuss propose une vraie réflexion et soulève des questions éthiques et juridiques.
Ce livre est aussi et avant tout, un profond message d’espoir pour les personnes
handicapées. « Il n’y a pas de fatalité,
écrit-il. Il n’y a que des réalités à prendre en
compte et à accompagner dans une démarche
d’émancipation et de réalisation ».
Le débat est (re)lancé…
 Romain Desgrand

Noluenne Dubois a imaginé cette histoire
touchante après une rencontre avec une
princesse marocaine et la découverte d’un
arbre mystérieux en Allemagne
illustrateur et architecte-paysagiste. Au fil des pages, on se laisse envouter par l’univers chimérique et intriguant du dessin. Le rouge,
fil conducteur du graphisme, se décline dans toutes ses teintes,
flamboyantes, bordeaux ou rosées, à l’instar d’une forêt d’érables
canadiens durant l’automne.
Les villageois semblent se vêtir de tuniques et de foulards orientaux.
Le reflet du village enneigé sur la fenêtre de Cerise laisse entrevoir
quant à lui des maisons typiquement européennes. Où sommes-nous ?
Cela n’a pas d’importance. La beauté du conte réside dans le message
universel que les auteurs souhaitent transmettre aux jeunes lecteurs.
Au-delà de la crainte suscitée, des médisances, la différence se révèle
source de richesse. Elle « n’existe que dans les yeux de ceux qui ne veulent
pas aller au-delà des apparences, conclut l’ouvrage. Pour découvrir un
être, il faut du temps, de la patience et de l’attention. Il faut savoir ne pas
s’arrêter aux détails, mais aller à l’essentiel. Et qu’est-ce que l’essentiel sinon
l’âme ? ». Romain Desgrand
L’Enfantier, Illustrations : Arnaud Hug, Texte : Noluenne Dubois, édition Vilo
Jeunesse. À partir de 6 ans. L’achat du l’ouvrage contribue à l’action de l’association Perce Neige, avec qui l’album a été édité en partenariat. Créée en 1966 à
l’initiative de l’acteur Lino Ventura, cette structure construit et gère des établissements pour personnes en situation de handicap mentales et polyhandicapées.
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La petite Cerise, héroïne de
cette fable émouvante.

Je veux faire l’amour, Marcel Nuss, édition
Autrement, 12 euros.

L’accompagnement
des adultes gravement
handicapés mentaux
dans le secteur médico-social
L’auteur, Philippe Chavaroche,
propose des analyses et des
réponses argumentées, soutenues par une longue expérience, sur les questions que
se posent les professionnels
de l’accompagnement des
personnes gravement handicapées mentales.
Après avoir exercé comme cadre dans
des établissements sanitaires et médicosociaux accueillant des personnes gravement handicapées mentales, Philippe
Chavaroche a été directeur adjoint d’un
centre de formation au travail sanitaires
et social. Il est aujourd’hui formateur

auprès des aides médico-psychologiques,
des éducateurs et des cadres, conduit des
actions de formation continue en établissements médico-sociaux et sanitaires
ainsi que des analyses de pratiques.
Selon lui, pour poursuivre une action
a qui ait du sens auprès des personnes
les plus gravement handicapées, le secteur médico-social doit reconsidérer son
cadre de travail en intégrant la dimension du soin psychique dans l’accompagnement. 
L’accompagnement des adultes gravement
handicapés mentaux dans le secteur médicosocial, Philippe Chavaroche, édition érès,
11,50 euros.
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La société inclusive,
parlons-en !
Professeur à l’université Lumière Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrage sur le handicap,
Charles Gardou dessine dans ce
livre une autre vision de notre
patrimoine humain et social,
dont les plus vulnérables demeurent souvent privés.
« Une société inclusive, c’est une société sans
privilèges, exclusivités et exclusions », écrit
Charles Gardou qui consacre ses travaux
anthropologiques à la diversité et aux
fragilités humaines. Face à l’ampleur
des phénomènes d’exclusion, il propose dans cet essai vif et documenté
de nouveaux fondements pour la vie
commune. L’auteur décrypte aussi l’impact des discriminations « incessamment
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reproduites » en évoquant les violations
de droits que subissent les personnes en
situation de handicap. « Une société n'est
pas un club dont des membres pourraient
accaparer l'héritage social à leur profit
pour en jouir de façon exclusive. Elle n'est
non plus un cercle réservé à certains affiliés,
occupés à percevoir des subsides attachés
à une « normalité » conçue et vécue comme
souveraine. Il n'y a pas de carte de membre à
acquérir, ni droit d'entrée à acquitter. Ni débiteurs, ni créanciers autorisés à mettre les
plus vulnérables en coupe réglée. Ni maîtres
ni esclaves. Ni centre ni périphérie. Chacun
est héritier de ce que la société a de meilleur
et de plus noble. » 
La société inclusive, parlons-en !, Charles
Gardou, édition érès, 13 euros.
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dans l'année 2013.

Festival du
Court Métrage handicap

-------------------------

OCIATION HABILITÉE
ECEVOIR DES LEGS
XONÉRÉS À 100%
OITS DE SUCCESSION.

APLEGS-HD12

-------------------------

Flop

Des cafés silences

4 News
30 Recherche
5 Actu
32 Bien-être
11 International
34 Santé
12 Vie quotidienne
36 Athlétisme handisport
13 Vos droits
38 Tourisme
14 Bibliothèque
40 Coup de gueule
16 Dossier
42 Petites Annonces
29 Les tribulations de Dorine 43 Horoscope

4 Handirect Janvier / Février 2013 n° 141

Damien Abad, député UMP de l'Ain, a
déposé une proposition de loi visant à
adopter, dans chaque loi qui le nécessite,
un article prévoyant des dispositions spécifiques pour les personnes handicapées.

Les « fous » disparaissent
du droit américain

Vous reprendrez Le Téléthon en
bien un peu de baisse
Fruirouge !
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Cette rencontre permettra d’échanger sur le thème de la sexualité des personnes handicapées et sur l’épineuse question de l’assistance sexuelle. © yurmAry - FoTolIA.Com

Assistance sexuelle : qu’en
pensent les femmes
handicapées ?

Partant du principe que « trop souvent, la question du
handicap est traitée uniquement lors de lois spécifiques »,
Damien Abad, lui-même handicapé, justifie sa proposition de loi en soulignant qu'il « faut inverser la logique
en imposant le principe d'une clause relative aux personnes
handicapées dans chaque loi de portée générale qui la justifie ». « L'objectif est d'avoir une approche globale, transversale et continue du handicap ».
Contre-signée par 55 autres députés uMp, la proposition veut donc que figure dans la loi « un article
prévoyant l'adaptation de dispositions spécifiques pour
les personnes en situation de handicap dans chaque loi de
portée générale examinée par le Parlement ». 

Les maladies rares, discutons-en !

L’association Rifh (Réponses initiatives femmes
handicapées) organise le samedi 12 janvier 2013
à Rueil-Malmaison (92), une rencontre intitulée :
« Désir affectif et sexuel : quand le corps est empêché.
Affaire privée, affaire publique ».

Un forum de discussions et de débats spécialisé sur les maladies rares a été lancé
par Maladies rares info services. Objectif :
« rompre l'isolement » des malades et « partager l'information ».

ette nouvelle initiative, proposée avec la collaboration de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine (cDapH),
consistera en une rencontre ouverte, un débat, autour du
handicap et de la sexualité, animés par des intervenants
et quelques séquences de documents audiovisuels.
Au-delà de la vie affective et sexuelle de la personne en situation de
handicap, cette rencontre offrira un focus sur la question de l'assistance sexuelle. « Face à ces sujets souvent soulevés par les hommes, nous
souhaitons entendre la voix des femmes handicapées », explique l’association. « Nous proposerons des approches croisées en présence de professionnels,
confrontés aux questionnements des familles, de certains acteurs du secteur
médico-social ». Cette manifestation s'adresse aux personnes en situation de handicap, leurs parents, familles et amis, aux personnels des
institutions, des foyers d'accueil, aux responsables d'établissements de
santé, aux professionnels du secteur paramédical et aux associations. 

Ce forum en ligne « est un espace communautaire où
les malades et leurs proches peuvent briser leur isolement,
partager leur expérience, échanger des informations, se
soutenir », explique Maladies rares info services. Il est
classé par thèmes transversaux (par exemple « scolarisation », « remboursement des frais médicaux », « vie professionnelle ») et aussi par maladies (on en compte pour
l'instant 17, de l'acromégalie à la polyradiculonévrite
chronique). Tout utilisateur peut proposer un sujet de
discussion de son choix. Les échanges sont « modérés »
par des professionnels de Maladies rares info services.
Soutenu financièrement par le Téléthon et les
pouvoirs publics, Maladies rares info services a pour
mission de répondre par téléphone et courriers électroniques aux questions de toute personne touchée par
l'une des 7.000 maladies rares.
Ce service est accessible par téléphone (0 810 63 19
20 et 01 56 53 81 36) et internet (www.maladiesraresinfo.org). Le forum de discussions est lui accessible à
l'adresse: www.forums.maladiesraresinfo.org. 

C

Places limitées, inscription obligatoire.
Programme et formulaire d’inscription sur le site de l’association : www.rifh.org.
Vous pouvez écrire à : colloquerifh2013@rifh.org ou laisser un message
au : 06 61 74 98 50.
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Redesign and regular design of “Handirect”, the french magazine for disabled people.
Newly redesigned magazine launched in January 2013. Page size: A4.
Conception graphique et mise en page d’« Handirect », le bimestriel national français pour les personnes handicapées.
En nouvelle conception depuis janvier 2013. Format de papier : A4.
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žinti „Calvin Klein“, pralaimi“, tikriauBMW ar „rolex.““
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teniso AGentAs
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RedaKCiJa

ietuvos teniso sirgaliai jau ne vieną mėnesį
skynė ramunės žiedlapius klausdami – myli
Lietuvą Tarptautinė teniso federacija (ITF) ar
nemyli? Pakvies Ričardą Berankį į Londono olimpines žaidynes ar nepakvies? Pagal
išankstines prognozes – myli ir pakvies. Bet
ką sportui reiškia prognozės, puikiai žino ir
R. Berankis, ne kartą nurašytas ir lygiai tiek pat kartų
prisikėlęs po traumų, vis timptelėjančių jį žemyn, kai,
atrodo, Lietuvos teniso pažiba patogiau įsitaiso pasaulio išrinktųjų būryje.
Tokius pačius ramunės žiedlapius raškė Lietuvos
neįgaliųjų teniso klubas (LNTK). Jiems skintis kelią
Londono parolimpinių žaidynių link padėjo bičiuliai –
pasaulio neįgaliųjų teniso madas diktuojantys olandai.
Lietuvos teniso sąjunga taip pat palaikė LNTK narių
ryžtą prasibrauti į parolimpinį teniso aikštyną.
Šie vyrai, negalintys, tikrąja žodžio prasme, atsistoti, stovi ant kojų daug tvirčiau nei dauguma mūsų. Jie
nepalūžo, kai sužinojo, kad niekada negalės pakilti iš
vežimėlių. Jie nenuleido rankų, o pasiėmė teniso raketes ir kančia galėjusį tapti gyvenimą pavertė įdomiu
nuotykiu su būriu bendraminčių visame pasaulyje. Šie
vyrai jau visame pasaulyje žinomi kaip ryžtingi, energingi ir norintys tobulėti žmonės.
Nors LNTK nariams ne kartą teko atsitrenkti į
abejingumo sieną, jie iki šiol mėgina kuo daugiau
neįgaliųjų priversti pakelti iš nevilties nuleistas rankas
ir žaisti tenisą, mėgautis gyvenimu, neleisti negaliai jo
paversti košmaru.
Nenuleido rankų ir kaunietė Raimonda Taškūnaitė, nors ant jos gyvenimo žiedlapių po nelaimingo
atsitikimo, sužalojusio stuburą, buvo parašyta – mirti
ar gyventi. Gydytojai spėjo – mirti. Bet Raimondai gyvenimas buvo per daug brangus. Ji pasirinko gyventi. Ir
daug metų yra pavyzdys tiems, kurie pasiduoda ir leidžiasi įveikiami nepalyginamai menkesnių problemų.
Sunkios negalios kamuojama Raimonda turi nedaug
gyvenimo malonumų. Vienas jų – skaityti. Moteris pati
paskambino į „Teniso“ redakciją ir paprašė – gal galite
man padovanoti prenumeratą. Neverkšleno, nedejavo,
o ramiu balsu paaiškino situaciją. Kai vėliau perskaičiau R. Taškūnaitės gyvenimo istoriją, supratau – iš
tokių žmonių reikia mokytis tvirtybės ir sugebėjimo
džiaugtis visomis gyvenimo smulkmenomis. Skaitymas – tik vienas Raimondos gyvenimo spindulių. Todėl
nuo šiol ji gaus kiekvieną „Teniso“ numerį. Tačiau neabejoju – jei sulauktų daugiau pagalbos, kovos su negalia nualinta moters kasdienybė nušvistų dar ryškesnėmis spalvomis. Gal galime tai padaryti visi kartu?●
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svarbiausiais tradiciškai laikomi
keturi „didžiojo kirčio“ turnyrai,
kas ketverius metus nemažai
Geriausių pasaulio tenisininkų savo
kalendoriuje ryškiau apibraukia
dar vieną datą. ji primena apie
didžiausią pasaulio sporto
šventę – olimpines žaidynes.

Magazine design

nuo ATėnų
iki londono
rolandas V. eidvilas

T

Tiesa, teniso bendruomenė olimpinius
titulus vertina ne taip stipriai kaip daugumos kitų sporto šakų atstovai, tačiau
medalių medžioklėje olimpiniame
Londone ketina dalyvauti kone visas
pasaulio teniso elitas.
Olimpinė teniso istorija – labai paini
ir vingiuota. Tenisas buvo įtrauktas jau
į pirmųjų olimpinių žaidynių programą, bet XX a. trečiuoju dešimtmečiu iš
jos netikėtai ir ilgam dingo. Amžiaus
viduryje tenisas porą kartų grįžo kaip
parodomoji olimpinė sporto šaka, tačiau visateisiu olimpinės šeimos nariu
vėl tapo tik 1988 metais.

žiūRovas Tapo nuGalėToJu
Pirmuoju olimpiniu teniso čempionu
1896 m. Atėnuose tapo airis Johnas Bolandas. Jis keliaudamas į Graikiją visai neketino dalyvauti jokiose sporto varžybose.
Studijuodamas Oksfordo universitete
J. Bolandas labai domėjosi graikų mitologija ir 1894 m. susipažino su Oksforde
paskaitas skaičiusiu graiku Constantinu
Manos. Po poros metų olimpinių žaidynių
organizaciniame komitete dirbęs C. Manos pakvietė J. Bolandą per Velykų atostogas atvykti į Atėnus pasižiūrėti pirmųjų
šiuolaikinių olimpinių žaidynių kovų.

22 Tenisas 2012 VASARA

Redesign of the tennis magazine “Tenisas”. Newly redesigned magazine launched in June 2012. 218 x 284 mm.

2012 VASARA Tenisas

23

Portfolio / Contact

Magazine design

karJera

karJera
J. dokič iš pradžių atstovavo australijai,
po to – Jugoslavijai, bet galiausiai vėl
grįžo į australiją. „SCANPIx“ NUOTR.

Apie finansinius dalykus kalbėjo ir
tenisininko reikalais rūpinęsis agentas
Cliffas Minshullas: „Jei nesi ledo ritulininkas, Kanadoje į tavo duris su reklamos pasiūlymu niekas nepasibels. Gregas – labai
malonus jaunuolis. Tai retenybė teniso
pasaulyje. Tačiau Kanadoje jis neturėjo
perspektyvų. Ieškodami rėmėjų mes
išsiuntėme laiškus keliems šimtams bendrovių, bet nesulaukėme nė vieno atsakymo. Gregas į tai reagavo labai jautriai.“
G. Rusedski sprendimas pakeisti
sporto pilietybę buvo kritikuojamas
abiejose Atlanto pusėse. Tiesa, dalis
britų žiniasklaidos kanadietį sutiko
išskėstomis rankomis, bet dauguma
britų tenisininkų nebuvo patenkinti,
kad jų šaliai atstovaus svetur užaugęs
sportininkas. „Mes visi jaučiame, kad
jis niekada netaps tikru britu“, – rėžė
tų dienų trečioji Didžiosios Britanijos
raketė Markas Petchey.
„Širdyje jaučiuosi britas, – atsakė
G. Rusedski. – Mama man visada sakydavo, kad eičiau ten, kur ves širdis. Širdis
mane atvedė į Didžiąją Britaniją.“
Prašyti Didžiosios Britanijos pilietybės
G. Rusedski nereikėjo. Tenisininkas turėjo šios šalies pasą, nes jo motina buvo
anglė, su savo tėvais (Grego seneliais)
persikėlusi į Kanadą, kai jai buvo ketveri.

duKRa paKlydėlė
Daug karjeros vingių ir asmeninių išgyvenimų patyrė serbų ir kroatų kilmės
Australijos tenisininkė Jelena Dokič. Ji iš
pradžių atstovavo Australijai, po to – Jugoslavijai (taip pat Serbijai ir Juodkalnijai, kai ši valstybė pakeitė pavadinimą),
bet galiausiai vėl grįžo į Australiją.
J. Dokič tiesiogiai ir artimai susijusi
ne vien su šiomis šalimis. Ji gimė serbo
ir kroatės šeimoje Kroatijoje, per Balkanų karą persikėlė į Serbiją, o dar vėliau
su tėvais emigravo į Australiją.
Kai Dokičių šeima pasiekė Žaliojo
žemyno krantus, Jelenai buvo 11 metų, o
jos tėvas Damiras jau buvo numatęs mergaitei profesionalios tenisininkės karjerą.
J. Dokič mokėsi Australijos sporto institute (universali sporto mokykla, į kurią
kviečiami gabiausi jauni Australijos
sportininkai). Būdama visai jauna tapo
pirmąja Australijos rakete ir šiai šaliai
atstovavo 2000-ųjų olimpinėse žaidynėse.
Naujojoje tėvynėje Dokičiams lyg ir
nieko netrūko, tačiau Jelenos karjeros
kryptį rodęs tėvas pradėjo vis labiau
nesutarti su Australijos teniso vadovais.

Įtampa įkaito tiek, kad 2001-aisiais D.
Dokičius susikrovė lagaminus ir išsivežė
dukrą į istorinę tėvynę Serbiją.
Deja, viena perspektyviausių pasaulio tenisininkių greitai apskritai dingo iš
sporto visuomenės akiračio. Pavargusi
nuo sunkiai įveikiamo psichologinio
spaudimo (ypač nuo nė per žingsnį
neatsitraukiančio valdingo tėvo) J. Dokič
visai metė tenisą ir išvyko nežinoma
kryptimi. Kur ji ieškojo dvasinės ramybės, kelis mėnesius nežinojo net artimiausi žmonės.
Viešumoje J. Dokič vėl pasirodė tik
2005 m. pabaigoje. Ji pareiškė ketinanti atnaujinti profesionalės karjerą ir
atstovauti Australijai. „Esu australė.
Jaučiuosi australė ir noriu vėl atstovauti
savo šaliai. Iki šiol nekontroliavau savo
gyvenimo, bet nuo šiol sprendimus priimsiu pati“, – teigė tenisininkė, kuriai
tuo metu buvo 22-eji.
„Jaučiuosi skolinga daugumai man
padėjusių Australijos žmonių“, – dėl ko
pasirinko šią šalį, paaiškino J. Dokič.
Australai dukros paklydėlės neatstūmė. Nors J. Dokič nepasiekė tokių
rezultatų, kokie buvo žadami karjeros
pradžioje, Australijoje vykstančių turnyrų rengėjai ne tik suteikia jai vardinių kvietimų, bet ir beveik visada jos
mačus organizuoja centrinėse aikštėse
ir geriausiu laiku. O paprasti Melburno,
Sidnėjaus ar Brisbano sirgaliai J. Dokič
palaiko net audringiau ir nuoširdžiau
negu geriausią pastarųjų metų Australijos tenisininkę Samanthą Stosur.

siais Australijos teniso vadovais, o šiems
pasiūlius pradėjo atstovauti Australijai.
Netrukus Anastasijos pramintu keliu patraukė ir jos jaunesnioji sesuo Arina.

naTūRalizaCiJos lydeRiai
Šiuolaikinio sporto natūralizacijos
lyderės – kultūriškai su Europa suartėti
siekiančios islamo šalys, daugiausia
turinčios didelių naftos bei dujų atsargų.
Pardavus gamtos išteklių gauti pinigai leidžiami bandant tarptautinėmis
sporto pergalėmis sukurti geresnį šalies
įvaizdį ar tiesiog paglostyti valstybės
vadovų savimeilę.
Ko gero, daugiausia sportininkų iš
kitų kraštų pervilioja Kataras, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkija. Dažniausiai šios šalys pastiprinimo dairosi
prasčiau sportą finansuojančiose, bet
stiprias kurios nors sporto šakos tradicijas turinčiose Afrikos, Rytų bei Vidurio
Europos valstybėse (pavyzdžiui, tarp
natūralizuotųjų nemažai Bulgarijos ir
Albanijos sunkiaatlečių, Kenijos ir Etiopijos ilgųjų nuotolių bėgikų ir kt.).
Labiausiai viliojami užsieniečiai, užsiimantys sporto šakomis, į kurias, palyginti nedaug investavus, galima laimėti
daug olimpinių medalių. Tenisas tarp
šių sporto šakų nepatenka, todėl Kataras, Azerbaidžanas ar Turkija užsienio
žaidėjais nesidomi.
Vis dėlto viena išimtis yra. Tai – visą
būrį Rusijos tenisininkų pasikvietęs
Kazachstanas.

Keliasi Į žaliąJĮ žemyną

TenisininKų RoJus –
KazaChsTanas

Nors J. Dokič gimė ir vaikystę praleido
Europoje, kaip tenisininkė subrendo
Australijoje, todėl visiškai suprantama, kad australai ją laiko sava. Tačiau
Australijai šiuo metu atstovauja ir kelios
tenisininkės, kurios kitose šalyse ne tik
gimė, bet ir jose išmoko žaisti tenisą bei
pradėjo profesionalių karjerą. Tai rusės
seserys Anastasija ir Arina Rodionovos
bei slovakė Jarmila Gajdošová.
J. Gajdošovą už jūrų marių nuvedė tenisas ir meilė. Dalyvaudama varžybose ji
susipažino su slovakų kilmės Australijos
tenisininku Samueliu Grothu, pradėjo
su juo draugauti, galiausiai ištekėjo
ir persikėlė gyventi į Naujajame Pietų
Velse užaugusio vyro gimtinę. Netrukus
J. Gajdošová tapo Australijos piliete ir
pradėjo ginti šios šalies garbę.
An. Rodionova priėmė Australijos
kvietimą, kai tapo nereikalinga tėvynei,
ir kurį laiką pasiblaškiusi po pasaulį (kelerius metus gyveno Vokietijoje) apsistojo Melburne. Čia rusė užmezgė glaudžius
santykius su jai gydytis traumas padėju-

Pirmoji Rusijos tenisininkų banga į Kazachstaną plūstelėjo 2008 metais. Tada
sporto pilietybę pakeitė Michailas Kukuškinas, Andrejus Golubevas, Jurijus
Ščukinas, Galina Voskobojeva, Jaroslava
Švedova (visi šie tenisininkai šiuo metu
ATP ar WTA vienetų reitinge patenka
tarp 300 geriausių).
Vėliau kazachstaniečiais tapo Jevgenijus Koroliovas, Ksenija Pervak bei dar
keli Rusijos tenisininkai.
Kazachstanui taip pat atstovauja bulgarė Sesil Karatančeva.
„Prieš keletą metų Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas pasirašė teniso plėtros programą. Dabar visuose
mūsų šalies regionuose statomi šiuolaikiniai teniso centrai, daug dėmesio
skiriama vaikų sportui. Tačiau Kazachstane trūko tikrų žvaigždžių, kurių pėdomis
galėtų sekti gabiausi mūsų šalies vaikai,
todėl nutarėme kviestis Rusijos tenisininkus“, – dėl ko prie anksčiau Rusijai
atstovavusių sportininkų pavardžių
dabar rašomas kitos šalies pavadinimas,
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„Roland Garros“ turnyras – pagrindinė Prancūzijos teniso federacijos (FFT) finansų karvutė. Visi čia – ir rėmėjai, ir žiūrovai – suneša pelną. Specialiai jums – žurnalo „Tenisas“ žvilgsnis į neafišuojamus atvirųjų Prancūzijos pirmenybių piniginės skaičius.

151

enisas ir versLas
„Roland Garros“ turnyre sulipę lyg Siamo
dvyniai.
Žiūrovas perka
bilietą, norėdamas
pamatyti žaidėjus, kuriems mokami
geri honorarai, o stambiausios verslo
bendrovės nuomojasi išskirtinius salonus svarbiems asmenims, norėdamos
prisivilioti klientų, kurie dažniausiai net
nesiruošia stebėti teniso dvikovų.
Čia visi susitinka spręsti savo reikalų.
Vienintelį „Didžiojo kirčio“ turnyrą ant
grunto organizuojanti FFT vien pernai
susišlavė 151 mln. eurų – 83 proc. savo
metinio pelno.
„Kai užklumpa sunkūs laikai, krizės, visuomet geriausiai išsilaiko patys
didžiausi. Mums reikia kasdien kautis
dėl naujų partnerių ir ieškoti naujų
klientų. Dirbti sunkiau, bet galų gale
mūsų sąskaitos auga“, – nuo dienraščio „L’Équipe“ neslėpė „Roland Garros“
turnyro direktorius Gilbertas Ysernas,
kurio biuras įsikūręs po pagrindine
Philippe’o Chatrier aikštele.
2012-aisiais „Roland Garros“ organizatorių pajamos turėjo išaugti penkiais procentais. Turnyro pelnas gerai
subalansuotas: 18 proc. sudaro lėšos už
parduotus bilietus, 33 proc. – televizijos transliacijų teisės, 22 proc. – verslo
partneriai ir 20 proc. – viešieji ryšiai, o
dar 7 proc. atneša pajamos už parduotą
turnyro atributiką.
„Šis balansas – svarbiausias mūsų turnyro sveikatos elementas. Kai kuri nors
sritis susiduria su sunkumais, padariniai
yra minimalūs“, – neslėpė G. Ysernas.

137

118

103

68,2

„Roland GaRRos“ paJamas
sudaRo KeTuRi svaRBiausi
ŠalTiniai.

2011

2009

2007

2004

1998

„Roland Garros“ – geriausiai matomas
„Didžiojo kirčio“ turnyras. 2011-aisiais 137
televizijos stotys tenisininkų dvikovas
transliavo 178 šalyse.
Vien „France Televisions“, pagrindi-

2,31
1989

0,3

eurų – už transliacijų teises
(15,5 mln. eurų sumoka vien „France Televisions“)

1980

„SCANPIx“ NUOTR.

49 mln.

peR 30 meTų – Į KiTą planeTą
Lentelėje pateikiamas „Roland Garros“ turnyro apyvartos
augimas (mln. eurų) per pastaruosius 30 metų.
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1988 m. vokietė s. Graf laimėjo visus keturis „didžiojo kir
čio“ turnyrus ir olimpinių žaidynių auksą. „SCANPIx“ NUOTR.
sia teniso bėda tuo metu buvo vidaus
susiskaldymas. Tenisui trūko vienybės –
žaidimui vadovavo kelios tarpusavyje
aršiai konkuravusios organizacijos, o
dauguma stipriausių žaidėjų buvo
visiškai nepavaldūs olimpinės narystės
siekusiai Tarptautinei teniso federacijai.
Maža to, geriausi pasaulio tenisininkai buvo profesionalai. O pagal olimpinę
chartiją, dalyvauti olimpinėse žaidynėse tais laikais galėjo tik mėgėjai.
Buvo ir kitų kliūčių. Pavyzdžiui, IOC
reikalavo, kad olimpiniais metais nebūtų
rengiamas Vimbldono turnyras. Tačiau ši
tenisui kelta sąlyga buvo visiškai nereali.

vyrų turnyre, kuriame iš 20-ies geriausių 1988 m. tenisininkų rungtyniavo tik
švedas S. Edbergas, šveicaras Jakobas
Hlasekas, prancūzas Henri Leconte’as,
amerikietis Timas Mayotte’as, slovakas
Miloslavas Mečíras, rusas Andrejus Česnokovas ir ispanas Emilio Sánchezas.
Keletui garsių tenisininkų sutrukdė
objektyvios priežastys. Patekti į olimpines žaidynes troškęs Ivanas Lendlas
tuo metu buvo žmogus be pilietybės (jis
paliko gimtąją Čekoslovakiją, bet dar
nebuvo gavęs JAV paso), vokietis Borisas
Beckeris gydėsi traumą, Andre Agassi
baigiantis JAV olimpinei atrankai užėmė

moterų turnyro auksą seule iškovojo
1988 m. pasaulio teniso aikštėse karalia
vusi vokietė s. Graf. tą sezoną ji laimėjo
visus keturis „didžiojo kirčio“ turnyrus.
Situacija keistis pradėjo tik XX a. devintuoju dešimtmečiu, kai IOC prezidentu tapo katalonas Juanas Antonio
Samaranchas. Tik pradėjęs vadovauti
jis davė ženklą mėgėjų ir profesionalų
sportui suartėti.
Tai buvo geras ženklas ir teniso olimpinėms perspektyvoms.

Būsimų žvaiGždžių peRžiūRa
Tenisas, kaip pristatomoji sporto šaka, į
olimpinę programą grįžo 1984 m. per Los
Andželo žaidynes. Jose buvo surengti tik
vyrų ir moterų vienetų turnyrai, kuriuose galėjo dalyvauti ne vyresni kaip 21
metų žaidėjai.
Vaikinų turnyrą laimėjo 18-metis
švedas Stefanas Edbergas, merginų –
jauniausia varžybų dalyvė 15-metė
vokietė Steffi Graf. Abiem tai buvo vieni
pirmųjų žingsnių į teniso elitą. Vėliau
tiek S. Edbergas, tiek S. Graf ne sykį laimėjo „Didžiojo kirčio“ turnyrus ir tapo
pirmosiomis pasaulio raketėmis.
Visą savaitę vykusios teniso varžybos
nepasimetė tarp kitų olimpinių renginių ir į 1984 m. gegužę atidarytą Los
Andželo teniso centrą kiekvieną dieną
susirinkdavo po kelis tūkstančius sporto
aistruolių. O finalų dieną organizatoriai
pardavė visus 5 800 bilietų.

sunKus Kelias Į pRipažinimą
Visaverčiu olimpinės šeimos nariu tenisas vėl tapo 1988 m. per Seulo olimpines
žaidynes.
Deja, tuo metu dalyvauti olimpinėse
žaidynėse profesionalūs tenisininkai
nelaikė dideliu prestižu, todėl į Korėją
atvyko anaiptol ne visi pasaulio teniso
lyderiai. Ypač daug žvaigždžių trūko

pernelyg žemą reitingo vietą.
O pajėgiausiems vyresnės kartos žaidėjams – amerikiečiams Jimmy Connorsui bei Johnui McEnroe, švedui Matsui
Wilanderiui, australui Patui Cashui ir
kitiems – atrodė, kad olimpinio turnyro
tenisui apskritai nereikia.
Kai kurių tenisininkų požiūris į olimpines žaidynes greitai pasikeitė. „1988 m.
man atrodė, kad olimpinės žaidynės tik
trukdo teniso varžybų tvarkaraščiui, –
1991-aisiais kalbėjo J. McEnroe. – Tačiau
dabar manau visai kitaip, pats labai
noriu patekti į olimpinę komandą ir atstovauti savo šaliai Barselonoje.“
„Jei nepavyks patekti į JAV teniso rinktinę, o Michaelas Jordanas dėl kokių
nors priežasčių atsisakys žaisti krepšinio rinktinėje, esu pasiruošęs jį pakeisti“, – juokavo staiga olimpine karštine
užsikrėtęs J. McEnroe.

TvaRKaRaŠčio pinKlės
Tenisui vėl tapus olimpine sporto šaka,
profesionalų turnyrų rengėjai iš pradžių
į tai niekaip nereagavo ir savo varžybų
tvarkaraščio nekeitė. Todėl 1988 m. olimpinis teniso turnyras vyko tą pačią savaitę
kaip ir kasmetis turnyras Los Andžele bei
kitos įprastos „Didžiojo prizo“ varžybos.
„Olimpinės žaidynės mums nė trupučio nepakenks. Žiūrėdamas į dalyvių
sąrašą matau, kad šįmetis turnyras
bus stipriausias per keletą pastarųjų
sezonų“, – tvirtino Los Andželo turnyro
direktorius Bobas Krameris. Tačiau šie
jo žodžiai gerokai prasilenkė su tikrove –
nesuderintas tvarkaraštis pakenkė ir
vieniems, ir kitiems.
Nors Los Andželo turnyras buvo
vienas svarbiausių rudens tvarkarašty-

je, dėl olimpinių žaidynių į jį neatvyko
daug geriausių pasaulio tenisininkų.
Kita vertus, kai kurie tenisininkai dėl
297 tūkst. JAV dolerių prizų fondą turėjusio Los Andželo turnyro nusprendė
nedalyvauti olimpinėse žaidynėse.

slovaKo sTaiGmena seule
Seulo olimpinio vyrų teniso turnyro
nugalėtoju tapo slovakas M. Mečíras.
190 cm ūgio milžinas išsiskyrė gana monotonišku ir primityviu žaidimo stiliumi
ir niekada nebuvo laikomas didžiųjų
turnyrų favoritu, bet galingais kirčiais
neretai sugebėdavo nuliūdinti net teniso pasaulio lyderius.
Ypač dažnai nuo jo kentėdavo švedai
S. Edbergas ir M. Wilanderis. „Man visada
patikdavo žaisti su S. Edbergu ir M. Wilanderiu. Ir visai ne dėl to, kad juos įveikdavau. Jie buvo pajėgūs tenisininkai, bet
švedų stilius, ypač M. Wilanderio, man
tiko, todėl žaisti su jais būdavo įdomu“, –
prieš keletą metų pasakojo M. Mečíras.
Būtent S. Edbergas buvo pirmoji Seulo olimpinio turnyro raketė. Jam buvo
pavykę įveikti M. Mečírą 1988 m. atvirojo
Vimbldono čempionato pusfinalyje, bet
Korėjoje istorija nepasikartojo.
Seulo olimpinio parko teniso centre
S. Edbergas ir M. Mečíras raketes taip pat
surėmė pusfinalyje, tačiau šįkart dramatišką ir permainingą penkių setų mūšį
laimėjo 24 metų Čekoslovakijos atstovas.
Finale M. Mečíras nugalėjo amerikietį
T. Mayotte’ą.

voKieTės „auKsinis KiRTis“
Moterų turnyro aukso medalį Seule iškovojo 1988 m. pasaulio teniso aikštėse
karaliavusi vokietė S. Graf.
Tą sezoną ji laimėjo visus keturis „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Kai S. Graf prie šių
pergalių pridėjo ir olimpinį auksą, jos laimėjimas buvo pavadintas „Auksiniu kirčiu“.
„Tai nuostabu. Manau, kad tai pakartoti pavyks tikrai mažai kam“, – istorine
sėkme džiaugėsi S. Graf. Vokietė buvo visiškai teisi. Pakartoti „Auksinio kirčio“ iki
šiol nepavyko nė vienam tenisininkui ir
tikrai nepavyks anksčiau nei 2016 metais.
Nors S. Graf aiškiai dominavo nuo sezono pradžios, laimėti Seule jai nebuvo
paprasta. Tiesa, daugiausia problemų
pasaulio teniso lyderei kėlė ne varžovės, bet jos pačios fizinė ir psichologinė
būsena. Vėliau S. Graf prisipažino, kad
Seule jautėsi visiškai išsekusi ir varu
varydavo save į aikštę. Grįžusi iš teniso
centro į olimpinį kaimelį norėdavo tik
ištiesti kojas ir valandų valandas drybsoti lovoje nieko neveikdama.
Vis dėlto kelios olimpiniame turnyre
iškovotos pergalės grąžino S. Graf teniso

malonumą ir pusfinalyje ji sužaidė vieną geriausių karjeros mačų, kuriame 6:2,
6:0 nugalėjo amerikietę Ziną Garrison.
Finale nuo 19-metės vokietės smūgių
krito ir paskutinė varžovė – argentinietė
Gabriela Sabatini.
Vieno olimpinio medalio S. Graf buvo
per maža. 1992 m. ji atvyko į Barselonos
olimpines žaidynes ir jose vėl pasiekė
finalą.
Vis dėlto antrojo aukso vokietė neiškovojo – lemiamame mače ji nusileido
16-metei amerikietei Jennifer Capriati.
Po ketverių metų S. Graf ruošėsi ir į
Atlantą, tačiau tąkart jos olimpinę svajonę sužlugdė 1996 m. liepą patirta kelio
trauma. (Likimo ironija, tą pačią savaitę
dėl traumos iš JAV olimpiečių sąrašo
iškrito ir pirmoji pasaulio vyrų raketė
Pete’as Samprasas.)
„Laimėjau 22 „Didžiojo kirčio“ turnyrus,
bet galiu nuoširdžiai pasakyti, kad olimpinės žaidynės – nelyginamas įvykis, –
neseniai kalbėjo S. Graf. – Dalyvauti žaidynių atidarymo šventėje ir žygiuoti kartus
su geriausiais kitų sporto šakų atstovais –
nepakartojamai jaudinantis jausmas.“

paJuTo olimpinę dvasią
Geriausios tenisininkės XX a. pabaigoje
olimpines žaidynes vertino kur kas rimčiau negu tenisininkai. Vyrų teniso lyderiams olimpinis turnyras dar ilgai buvo
antraeilis. Lūžis sportininkų sąmonėje
paprastai įvykdavo tik tada, kai patys
pajusdavo olimpinę dvasią.
Taip atsitiko ir būsimam S. Graf vyrui,
1996 m. Atlantos olimpiniam čempionui
A. Agassi.
„Kai augau, olimpinės žaidynės tenisininkams nebuvo svarbios varžybos. Tai
buvo tik dar vienas turnyras, įsiterpęs
tarp Vimbldono ir atvirojo JAV čempionato“, – neslėpė A. Agassi. Jo tėvas taip
pat dalyvavo dvejose olimpinėse žaidynėse, iškart po Antrojo pasaulinio karo
atstovaudamas Irano bokso rinktinei.
Pasak A. Agassi, vykdamas į Atlantos
olimpines žaidynes jis jautėsi taip pat,
kaip vykdamas į bet kurį kitą „Didžiojo
kirčio“ turnyrą.
„Tačiau vos atvykęs pajutau, ką reiškia
būti olimpinių žaidynių dalimi. Tada
suvokiau, kad kasmet turime keturias
progas laimėti kurį nors iš didžiųjų teniso turnyrų. Bet laimėti olimpinį medalį –
tik viena proga per ketverius metus. Ir
tas medalis priklauso ne tik tau, bet ir
dar kam nors, kas yra daugiau nei vien
tu“, – apie olimpinės atmosferos sukeltą
jaudulį pasakojo A. Agassi.

laimi ne TiK favoRiTai
Tikriausiai kaip tik dėl skirtingo požiūrio
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Idealaus
partnerio paieškos
Birutė pakėnaitė

teniso mėGėjai kartais pajuokauja:
jei dvejetų varžybas žaidžia
sutuoktiniai, jiems Gresia
išsiskirti. porų, kitaip nei vienetų,
turnyruose sėkmė priklauso
ne tik nuo šaltų nervų, Gebėjimo
valdyti raketę ir laiku atmušti
kamuoliuką.

v. Bielinis: „dvejetų varžybos – komandinis sportas, turi puikiai jausti partnerį.“ E. KNIEžAUSKO NUOTR.
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Svarbu ir tai, ar partneriai vienas kitą
supranta. Kartais mėgėjai porininką varžyboms renkasi ne tik pagal jo įgūdžius,
bet ir pagal išvaizdą. Kaip pasirinkti
partnerį dvejetų varžyboms, kalbėjomės
su mėgėjų varžybose dalyvaujančiais
Lietuvos tenisininkais.

Komandinis spoRTas
Vilnietis informacinių technologijų bendrovės vadovas 33 metų Vaidas Bielinis
nuo vaikystės ne vienus metus rimtai
žaidė tenisą. Jis mėgsta vienetų turnyrus, neatsisako ir kviečiamas dalyvauti
dvejetų varžybose.
„Jei tik turiu laiko ir galimybių, paprastai neatsisakau. Jei kas nors mane
kviečia, džiaugiuosi, nes tai – geras įvertinimas, kai kitas žaidėjas nori rungtyniauti drauge“, – paaiškino Vaidas.
Vis dėlto ir jis turi kelis partnerius, su
kuriais aikštyne jaučiasi geriausiai. Tai –
Vaidas Šapalas, Tomas Bagdanskis, Vytenis Gaspariūnas, Zbignevas Gulbinovičius ir Aleksas Kolobovas. Visi jie – ne tik
puikūs partneriai, bet ir geri V. Bielinio
draugai.
Su kai kuriais jų V. Bielinis žaidžia
„Promasters“ turnyruose, o mėgėjų varžybose neišskiriama pora save laiko su
T. Bagdanskiu.
„Kiti net stebisi, kodėl mums taip gerai sekasi, nors esame visiškai skirtingo
stiliaus žaidėjai – Tomas labai gerai
žaidžia iš oro, o aš daugiau mėgstu
atakuoti. Bet, matyt, vienas kitą papildome, todėl ir esame gera pora“, – svarstė
V. Bielinis, su T. Bagdanskiu drauge
žaidžiantis ilgiau kaip penkerius metus.
Kadangi šis partneris pastoviausias, tai
ir daugiausia prizų V. Bielinis susišlavė
būtent su juo.
Nors kartais pasitaiko ir taip, kad
partneriai tampa priešininkais. Pavyzdžiui, vieno turnyro finale vienoje
grupėje V. Bielinis su A. Kolobovu įveikė
T. Bagdanskį ir Algirdą Draugelį. O kitoje
grupėje pergalę šventė jau žaisdamas
kartu su T. Bagdanskiu.
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„prince“ keiČiA šeimininkus

T

eniso reikmenų gamintoją „Prince“ valdanti
bendrovė užpildė bankroto dokumentus. „Prince“ reikalus nuo šiol tvarkys „Authentic Brands
Group“ – pranešė „Wall Street Journal“. Bendrovės rinkos vertė siekia 54 mln. dolerių, o skolos – 77 mln.
(iš jų 65 mln. sudaro skola „Authentic Brands Group“).
„Prince“ paslaugomis naudojasi daug ryškių pasaulio teniso žvaigždžių: Marija Šarapova, Nikolajus Davydenka, Gaëlis Monfilsas, Davidas Ferreras ir kiti. ●

Žais FutBoLo
šventovėJe

taikosi ir į rio

G

eriausi pLanetos tenisininkai ruošiasi Londono olimpinėms žaidynėms. Tarp jų ir 30-metis
šveicaras Roger Federeris. Vienas geriausių šio
amžiaus tenisininkų pareiškė, kad ši olimpiada jo karjeroje greičiausiai nebus paskutinė. „Nemanau,
kad nedalyvausiu 2016 m. olimpiadoje. Taigi Londono
žaidynės man nėra turnyras, apie kurį sakyčiau – „dabar arba niekada“. Olimpinis turnyras pavojingas tuo,
kad jis vyks trijų setų formatu. Užtenka 10 nesėkmingų
minučių ir viskas – tu prapuolei“, – aiškino R. Federeris.
Šių metų olimpinės žaidynės vyks Londono Vimbldono aikštyne – ten pat, kur ir keletą savaičių prieš
žaidynes paaiškės atvirojo Didžiosios Britanijos teniso
čempionato nugalėtojas. R. Federeriui Vimbldono
turnyras visada buvo ypatingas. Anot šveicaro, šiais
metais ten pat vyksiantys Vimbldono turnyras ir olimpinės žaidynės jam bus vienodai svarbūs.
Didžiosios Britanijos sostinėje R. Federeris šiemet
įsikurs ilgam. Šveicaro komanda išsinuomojo namą
Londone laikui nuo Vimbldono turnyro pradžios iki
olimpinių žaidynių pabaigos. ●

Vietoj raketės–mikrofonas
I
š LenkiJos kilusi ir Danijai atstovaujanti buvusi pirmoji pasaulio raketė Caroline Wozniacki įrašė dainą, kurią pavadino „Oxygen“. Visas už ją gautas pelnas bus
skirtas Danijos ir Lenkijos parolimpinėms rinktinėms.
Vaizdo klipą šiai populiariojo stiliaus dainai Caroline
filmavo Lenkijoje. Tikslas padėti parolimpiečiams – išties
labai gražus. Tačiau muzikos kritikai buvo vieningi –

C. Wozniacki mikrofono į rankas daugiau imti nereikėtų...
Dainavimui nėra abejinga ir JAV teniso žvaigždė Serena Williams. Ji pasuko į hiphopą ir tapo repere. Žinant
Amerikos muzikos madas – nieko keista. S. Williams
keletą kūrinių įrašė amerikietiškojo futbolo žaidėjo
Bryanto McKinnie studijoje Floridoje. B. McKinnie yra
geras abiejų sesučių Williams draugas.●

s

erBas novakas Djokovičius
teniso mačo lankomumo rekordą. Tikiir ispanas Rafaelis Nadalis
masi, kad N. Djokovičiaus ir R. Nadalio
sužais labdaringą mačą gardvikovą stadione „Santiago Bernabéu“
siajame Madrido stadione
stebės daugiau nei 80 tūkst. žiūrovų.
„Santiago Bernabéu“. Liepos
Beje, dabartinis teniso mačo lankomu14 d. vyksiantis susitikimas
mo rekordas priklauso moterims. Pernai
bus dalis renginių, skirtų Madrido „Real“ Briuselio stadione „King Baudouin“
futbolo klubo 110 metų jubiliejui.
vykusį amerikietės Serenos Williams ir
Visi šio išskirtinio teniso mačo metu
belgės Kim Clijsters susirėmimą stebėjo
surinkti pinigai bus skirti klubo „Real“
beveik 36 tūkst. žmonių.
ir R. Nadalio labdaros fondams. Sužaisti
Rafa – gerai žinomas Madrido „Real“
mačą R. Nadalis visų pirma pasiūlė Roklubo aistruolis, tad žaisti tenisą šiame
ger Federeriui, tačiau šveicaras atsisakė,
stadione buvo jo svajonė. Novakas lanmotyvuodamas tuo, kad jo veiklos grafikėsi klube kaip garbės svečias, o kartą
kas tuo metu yra per daug perkrautas.
Madride vykusiame „Masters“ serijos
Šiuo susitikimu vieni geriausių
teniso turnyre į mačą atėjo vilkėdamas
pasaulio tenisininkų bandys pasiekti
„karališkojo“ klubo marškinėlius. ●
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įTAkingiAusieji

Žurnalas „Time“ į kasmet skelbiamą įtakingiausių pasaulio žmonių
sąrašą šiemet įtraukė
ir geriausią planetos
tenisininką Novaką Djokovičių. Be jo, šimtuke
yra dar penki sportininkai – krepšininkas
Jeremy Linas, geriausias
pasaulio futbolininkas
Lionelis Messi, amerikietiškojo futbolo
žvaigždė Timas Tebow,
golfo žaidėja Yani Tseng
ir parolimpinio sporto
garsenybė bėgikas Oscaras Pistoriusas.
Per pastaruosius šešerius metus į šį „Time“ sąrašą tenisininkai pateko
penkis kartus. Šiemet –
N. Djokovičius, 2007 ir
2010 m. – Roger Federeris, 2009 ir 2011 m. – Rafaelis Nadalis. ●
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Bebaimė smaližė
tauras Linionis

isiJa pakaLBinti
kylančią teniso
žvaigždę iš pirmo
žvilgsnio pasirodė
gana paprasta. Deja.
Prireikė daugiau nei
mėnesio, kol Italijoje įvairiuose
turnyruose dalyvaujanti Šiaulių teniso
mokyklos auklėtinė rado laiko pabendrauti su žurnalu „Tenisas“.
121-ąją vietą Europos reitinge tarp
bendraamžių užimanti G. Kerėžaitė yra
iškovojusi ne vieną pergalę tarptautinėse
varžybose. Šarūno Kulnio treniruojama
sportininkė mano, kad norint pasiekti
tikslą, Lietuvos tenisininkams nereikia
ieškoti laimės svetur: „Mano žaidimas nepriklauso nuo to, kur, kaip ir pas ką treniruosiuosi. Mano žaidimas priklauso tik
nuo manęs ir mano darbo teniso aikštyne,
pastangų, kurias įdedu siekdama tikslų.“

Greta, ar pameni pirmas dienas teniso
aikštelėje? kaip joje atsiradai?
Manau, kad niekada jų nepamiršiu. Į teniso aikštyną mane atsivedė tėtis. Man
tai buvo pati didžiausia linksmybė – bėgiodavau, mėtydavau, o po to rinkdavau
kamuoliukus.

kuo žavi tenisas? kas labiausiai patinka
ir ko labiausiai nemėgsti?
Tenisas mane žavi tuo, kad tai – labai
individuali sporto šaka. Žaisdama tenisą privalai atsakyti už savo veiksmus ir
pati gali kontroliuoti rezultatą. Labiausiai nemėgstamas dalykas – kol kas dar
tokio neatradau (juokiasi).

kokie tavo karjeros siekiai ir tikslai?
Mano tikslas, matyt, turėtų būti toks
pat kaip ir visų tenisininkų – būti pirmu numeriu pasaulyje. Tačiau kol kas
keliu sau paprastesnį tikslą – patekti į
stipriausiųjų dešimtuką ar penketuką ir
kokybiškai žaisti tenisą.

esi minima kaip viena rimčiausių kan
didačių į moterų teniso rinktinę. ką
tau reikštų ginti Lietuvos garbę?
Tiesą pasakius, apie tai niekada
nebuvau susimąsčiusi, tačiau atstovauti Lietuvai man būtų didelė garbė.

teniso aikštynai
apšilimas

pasiekti savo tikslus. Sąlygos Lietuvoje
labai geros: puiki teniso bazė, geri treneriai, geri žaidėjai, ko dar galėtų trūkti?

Gal daugiau iš teniso uždirbamų pinigų?
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Lietuvoje tikrai yra daug perspektyvių
tenisininkų: Justina Mikulskytė, Mantas
Bugailiškis, Akvilė Paražinskaitė, Julius
Tverijonas, Lukas Žvikas, Tadas Babelis,
Almantas Oželis ir kiti. Taip pat galima
pasidžiaugti tikrai aukšto meistriškumo mūsų treneriais. Jiems padedant,
visi mes tikrai turime daug galimybių

Berniukais labiau pasitikiu, nes jie nėra
tokie plepūs kaip mergaitės (juokiasi).
Žinoma, išskyrus mano geriausias drauges – mamą ir Moniką.

Kol kas viskas – ateityje (juokiasi).

apie jaunus sportininkus neretai kalba
ma:pAvAdinimAs
„ai, išaugs ir pamirš“. nebijai to?

ko labiausiai bijai gyvenime, kas yra
susiję su tenisu?

Nieko nebijau. Bijoti nėra ko, nes kai
atsiranda
baimė, iškart pagalvoju:
„Ko
AdresAs
dAngA
bijoti?
Juk nieko
Paaš žinau,
koturniškėse
noriu ir siekiu.
vilnius Ne,teniso
aikštelė
turniškių
g. 13A baisaus neatsitiks.“
sintetinė
žolė
galvoju,
gal šią
minutę kur norsAsfaltas
nutiko
Valakampių ii pliažo teniso aikštelė
Valakampių
ii pliažas
teniso
aikštelė
saulėtekyje
al. (prie
futbolo
daugsaulėtekio
baisesnis
dalykas
– žemėsAsfaltas
drebėar po
teniso
lieka
laisvo laiko? ką mėgsti
stadiono)
jimas ar cunamis, galbūt šią minutę kas
veikti laisvalaikiu?
naujininkų sveikatingumo komplekso teniso aikštelė
telšių g. 12
Medis
nors kurioje nors pasaulio vietoje mirė...
Laisvo laiko tikrai lieka. Turėdama
Vpu sporto komplekso teniso aikštynas
J. i. kraševskio g.
Gruntas
Tokius dalykus palyginu su savo problelaisvą minutę dažniausiai piešiu, skaiteniso aikštynas prie „Litexpo“ rūmų
Laisvės pr. 5
kilimas
ma
ir
viskas
labai
greitai
išsisprendžia.
tau.
Būnu
namie
su
tėvais
arba
su
savo
„karolinos“ teniso aikštynas
sausio 13-osios g. 2
sintetinė žolė
geriausia
drauge
Monika.
Verkių teniso aikštynas
Žaliųjų ežerų g. 49
Gruntas
Vilniaus kultūros,
pramogų ir sporto
rūmų teniso
prisipažink,
ar tenisininkės
sulaukia
aikštynas
daugiau vaikinų dėmesio?

minėjai, kad viena tavo geriausių drau
Gruntas
gių –Žirmūnų
mama.g. 1e

● Mėgstamiausia knyga: „the secret“
● Mėgstamiausias filmas: „kolumbiana“
● Mėgstamiausias mokykloje dėstomas dalykas: istorija ir geografija
● Mėgstamiausias teniso žaidėjas (-a): petra kvitová,
roger Federeris
● Mėgstamiausia sporto šaka po teniso: futbolas
● Gražiausias pasaulyje sportininkas: Fabio Fognini,
AikšTelių
vAlAndos
Laurynas
Grigelis,
ronaldo
(visi sportininkai
skAiČius
TipAsCristiano
kAinA,
lT
TeleFonAs
simpatiški)
1
Atviras
20–60
8 686 82 016
1

Atviras

nemokamai –

1 nuomonę
Atviras
nemokamai
–
blogą
apie juos.
Jie – labai
stiprūs žmonės.

1
dengtas 30–70
8 682 53 916
2
Atviras
nuo 30
8 698 41 342
3
dengtas 30–50
8 612 63 769
Buvo,
bet
ji
greitai
iš
mano
galvos
pabė4
Atviras
30–45
8 687 54 951
go, nes
tai, ką turiu.
Juk mano
4 vertinuAtviras
200–300
8 670 43 170
(sezonui)
žaidimas nepriklauso nuo
to, kur, kaip
4 ką treniruosiuosi.
Atviras
30–60
(8 5) 275 1030
ir pas
Mano žaidimas

ar niekada nebuvo kilusi mintis emigruoti?

priklauso tik nuo manęs ir mano darbo
Taip, tai – tiesa. Žinoma, barnių neišsereikiškių parko teniso aikštynas
B. radvilaitės g. 6C
Gruntas
10
Atviras
40–85
8 655 04 052
teniso
aikštyne,
pastangų, kurias įdedu
vengiame kaip ir kiekvienoje šeimoje.
Nemanau.
Tenisas čia niekuo dėtas (šypdaugiafunkcis sporto, paslaugų ir sveikatingumo kom- Ąžuolyno g. 7
Akrilas
19
Atviras ir 30–95
8 655 04 050
pleksas
seB arena
dengtas
siekdama tikslų.
Tačiau suprantu, kad mama griežta dėl
sosi).
Tenisas
ir berniukai? Oi, ne. Pagal
europos
centro
teniso
klubo
aikštynas
Barčialaukio
vs.,
Vilniaus
r.
Gruntas
2
Atviras
8 615 99 242
to, kad linki man tik gero. Ji nori, kad
amžių mums berniukai dar per anksti.
teniso
Gvazdikų
sodų 1-oji
g. 1
kilimas
50–70
8 630 30 336
išaugčiau
geras
žmogus.
Labai myliu
Bent
jau aikštelė
aš taip manau. Tenisas ir berar būna dienų, dengtas
kai pavargsti
nuo teniso,
kaunas niukai
dengtas
teniso aikštynas
„ecotennis“
g. 10 už tai. Džiaugiuosi,
kilimas
7 sviesti raketę
dengtas
8 640 46 661
savodraugystės
tėtį ir mamą
– visiškai
nesisieja.
Nors visi juk
norisi
kuo30–40
toliau ir pasaky
„eXpedicija.lt“
teniso
aikštelė
kauno
r., Jadagoniai
1
Atviras
10
8 615 73 393
kad jie
mane
palaiko dėl mano Asfaltas
teniso
bręsta
skirtingai,
kitas
paneles berniuti „viskas“?
kauno teniso klubo aikštynas
sporto g. 6
Gruntas
6
Atviras
20–40
8 612 94 848
siekių. Taip pat džiaugiuosi, kad ji – rusė, O kam nebūna? Tokiomis akimirkomis
kai labai domina, manęs – dar ne.
kauno „Žalgirio“ sporto komplekso aikštynas
A. ir J. Gravrogkų g. 4
Gruntas ir kilimas
7
Atviras ir 15–100
8 604 03 155
didžiuojuosi, kad turiu rusiško kraujo.
man padeda aplinkiniai
žmonės. Ir dar
dengtas
Rusai
– labai
geri žmonės, nesuprantu,
suvalgau
šokolado
– irtada
greitai apsirarimtas
požiūris.
„noto“sportinis
teniso aikštynas
Aleksote
Veiverių
g. 151
Gruntas
6
Atviras
20–50
8 676 22 901
dengtas
kodėl daug Lietuvos piliečių susidarę
minu (juokiasi).
Šiaip daugiau turiu draugų nei draugių.
●
klaipėda

šiauliai
Anykščiai

birštonas
ignalina
kėdainiai

molėtai
neringa

palanga

ką manai apie Lietuvos teniso perspek
tyvas?

Viena perspektyviausių Lietuvos tenisininkių
Greta Kerėžaitė didžiuojasi turėdama rusiško
kraujo. „Rusai – labai geri ir stiprūs žmonės“, – tvirtina 14 metų sportininkė, jau dabar minima tarp
kandidačių į šalies moterų rinktinę.

taLentas

tenisonamai.Lt

raseiniai
širvintos
Tauragė
Telšiai
Trakai

„Ąžuolyno“ sporto ir sveikatingumo centro teniso
aikštynas
klaipėdos „Žalgirio“ teniso aikštynas
teniso aikštynas ant viešbučio „klaipėda“ stogo (sezono
metu)
„Carlsberg“ teniso arena

sporto g. 3

Gruntas

8

Atviras

25–70

8 682 23 450

k. donelaičio g. 6A
naujojo sodo g. 1

Gruntas
sintetinė žolė

6
2

Atviras
Atviras

nuo 20
50

(8 46) 412 102
(8 46) 404 372

dengtas

50–70

8 657 90 097

10

8 686 27 881
8 612 26 439

Šilutės pl. 48

„schopp slide“ su
granulėmis
kilimas ir gruntas

Šiaulių miesto teniso mokyklos aikštynas

Gardino g. 8

Viešbučio „romuvos parkas“ teniso aikštelė
Verslo ir laisvalaikio centro „keturi kalnai“ teniso
aikštynas
Viešbučio „nemuno slėnis“ teniso aikštelė
Birštono sporto centro teniso aikštynas
kaimo turizmo sodybos „saulėtekis“ teniso aikštelė
Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso teniso
aikštynas
kėdainių lauko teniso aikštynas
kempingo „obuolių sala“ teniso aikštynas

Žaliosios k., Anykščių r.
Liudiškių g. 18

Asfaltas
sintetinė žolė

1
2

dengtas ir 30–60
atviras
Atviras
nuo 15
Atviras
15

Verknės g. 8
Jaunimo g. 3
saulėtekio g. 15
parko g. 6, Vilainiai

plastikas
sintetinė žolė
sintetinė žolė
Guma

1
2
1
2

Atviras
Atviras
Atviras
dengtas

nuo 40
8–15
25
15–35

(8 319) 56 493
8 672 80 518
8 650 69 955
(8 347) 33 100

A. Mickevičiaus g. 34
Grabuosto ežero sala,
Žalvarių k., Molėtų r.
Giraičių k., dubingiai, Molėtų r.
pamario g. 13A, nida
taikos g. 45A, nida
smiltynės pl. 19, nida
G. d. kuverto g. 14, nida
L. rėzos g. 54, Juodkrantė
Žvejų g. 1
Vytauto g. 11
kęstučio g. 26
Vanagupės g. 31
Gėlių a. 1
užkanavės g. 33
kontininkų g. 9
dumšiškių g. 1
kernavė, Širvintų r.

sintetinė žolė
sintetinė žolė

4
2

Atviras
Atviras

7,5–15
nuo 40

8 617 41 343
(8 383) 50 073

sintetinė žolė
sintetinė žolė
sintetinė žolė
sintetinė žolė
sintetinė žolė
sintetinė žolė
Akrilas
sintetinė žolė
sintetinė žolė
sintetinė žolė
Gruntas
sintetinė žolė
sintetinė žolė
Gruntas
plastikas

2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
7
1
2
1
1

Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras
Atviras

30–40
25
35
20–50
20
30
20
45
35–45
30–40
25–35
30
25–35
20–30
15–30

(8 383) 47 126
8 670 67 448
8 682 41 150
(8 469) 52 528
(8 469) 52 985
8 698 00 345
(8 460) 41 374
(8 460) 49 084
(8 460) 49 146
(8 460) 49 409
(8 460) 52 828
8 687 82 309
(8 460) 56 450
8 611 57 007
8 656 59 199

Vytauto g. 140
plungės g. 74B
penkininkai, trakų r.

sintetinė žolė
Gruntas
Gruntas

2
5
1

Atviras
Atviras
Atviras

20
20
20

8 600 24 342
8 686 73 227
8 650 17 907

poilsio namų „dubingiai“ teniso aikštynas
neringos sporto mokyklos teniso aikštynas
teniso aikštelė nidos kempinge
poilsio namų „Litorina“ teniso aikštelė
poilsio namų „Medikas“ teniso aikštelė
poilsio namų „prie ąžuolo“ teniso aikštelė
poilsio namų „pušynas“ teniso aikštynas
Viešbučio „Auska“ teniso aikštelė
Viešbučio „Žilvinas“ teniso aikštynas
Viešbučio „Vanagupė“ teniso aikštynas
Viešbučio „tenisas“ aikštynai
poilsio namų „Linėja“ teniso aikštelė
Viešbučio „Medūza“ aikštynas
sporto klubo „Žygis“ teniso aikštelė
kaimo turizmo sodybos „kernavės bajorynė“ teniso
aikštelė
tauragės teniso aikštynas
telšių teniso klubo aikštynas
Antanaitytės kaimo turizmo sodybos teniso aikštelė
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Redesign of the tennis magazine “Tenisas”. Newly redesigned magazine launched in June 2012. 218 x 284 mm.
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aktualijos
ApskAitos, Audito ir mokesčių

SavaitraštiS vadovamS, buhalteriamS, finanSininkamS, auditoriamS

• 2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis, Nr. 20 (692) • Penkioliktieji leidimo metai • http://www.aktualijos.lt

Kasmetinių atostogų suteikimo
ir apmokėjimo ypatumai

Šiame numeryje:

Atėjus vasarai, daugelis „AAM aktualijų“ skaitytojų pageidauja konkrečių paaiškinimų apie
kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo ir atostoginių skaičiavimo bei išmokėjimo sąlygas.

Algirdas Bartkevičius
UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės
skyriaus projektų vadovė

R

edAkcijos prAšymu
konsultacijas parengė Algirdas Bartkevičius.
Pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų (toliau
– darbuotojų) kasmetinių
atostogų trukmę, suteikimo ir apmokėjimo sąlygas reglamentuoja
nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Darbo kodeksas (toliau – DK)
(2002-06-04 Nr. IX-926; Žin., 2002,
Mr. 64-2569, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kiti teisės
aktai. Valstybės tarnautojų, teisėjų,
statutinių pareigūnų kasmetinių
atostogų kai kurie specifiniai klausimai (trukmė ir kt.) reglamentuojami Valstybės tarnybos įstatyme
(2002-04-23 Nr. IX-855; Žin., 2002,
Nr. 45-1708, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Taip pat kituose įstatymuose ir teisės aktuose.
(Daugiau 11 psl.)

3 psl. Interviu su
viešojo sektoriaus 2012
m. finansų direktoriumi
Kęstučiu Jaržemsku

5 psl. Akcininkų
sprendimų registravimas apskaitoje

Pelno mokesčio deklaracija:
į ką atkreipti dėmesį
Artėja pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas – ją reikia
pateikti iki birželio 1 d., o pelno
mokestį sumokėti iki spalio 1 d.

Daiva Šoliūnaitė
UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės
skyriaus projektų vadovė

Skaičiuojant pelno mokestį, daug
pasikeitimų nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad pasikeitė pelno
mokesčio deklaracijos PLN204 forma ir jos pildymo taisyklės, kurios

taikomos deklaruojant 2011 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio
ir vėlesnių mokestinių laikotarpių
pelno mokestį.
Esminis pelno mokesčio deklaracijos pakeitimas – panaikintas
priedas PLN204B. Jame buvo apskaičiuojamas vertybinių popierių
ir išvestinių finansinių priemonių
perleidimo pelnas (nuostoliai). Visi

reikalingi laukeliai iš šio priedo perkelti į pagrindinę deklaraciją, todėl
atskirai vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato deklaruoti nereikės.
Naujoje deklaracijoje atskirai bus
įrašomos iš kitų grupės įmonių perimamos ir kitoms grupės įmonėms
perleidžiamos sumos.
(Nukelta į 9 psl.)

7 psl. Mokesčių
grąžinimas ir įskaitymas
naujoje FR0781 formoje
9

771392
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Redesign of the Lithuanian weekly newspaper “Apskaitos, audito ir mokesciu aktualijos” 280 x 410 mm.
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Aktualijos

4 Mums rašo

apskaitos, audito ir mokesčių

2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis, Nr. 20 (692)

Kūrybinė apskaita – kas tai?
Apskaita, kaip informacijos teikimo priemonė, reikalinga kiekvienai įmonei. tačiau kai kurie rodikliai, tokie kaip
mokesčių apskaičiavimas, amortizacija, atsargų apskaita ir pan., iki finansinių ataskaitų keliauja per sudėtingus
metodus, įstatymų pateiktų apskaičiavimų metodus, išimtis ir lengvatas.

Lukas Giriūnas
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos
ir audito katedros doktorantas

J

Au ne vieną dešimtmetį pasaulyje plėtojama finansinės atskaitomybės
atmaina, vadinamoji kūrybinė apskaita, kurios pagrindinis ir beveik vienintelis tikslas yra kaip galima
patraukliau potencialiems
investuotojams ir kitiems tos informacijos vartotojams pavaizduoti
įmonių veiklą ir jų turtą, tuo pat
metu nepažeidžiant finansinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių norminių aktų.
Buhalteris, naudodamasis šiais
būdais, gali daryti įtaką apskaitoje
vyksiantiems procesams, o informacija į finansines ataskaitas gali
patekti kiek kitokia, negu galėtų
būti, jei tokių išimčių ir lengvatų
nebūtų. Todėl galima teigti, kad
buhalterio darbas iš dalies yra kūrybinis, nes standartų ir įstatymų
labirintais keliaudamas buhalteris
kuria apskaitos informaciją pagal
reikiamus įmonės savininkų poreikius, ekonominę situaciją ir pan.
Tokie buhalteriai, kurie naudojasi kūrybinės apskaitos teikiamais
privalumais ir taupo įmonės lėšas,
gali sumažinti ir į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. Buhalteriai, mokslo įstaigose įgydami
kvalifikaciją, dar nėra susipažinę
su kūrybine apskaita ir negeba jos
taikyti praktikoje, juolab kad tokio
studijų dalyko modulio nė vienoje
iš buhalterius rengiančių programų
nėra, tačiau, vos tik įgavus praktinių
įgūdžių, atsiranda terpė apskaitos

kūrybai. Protingas vadovas neretai
vertina buhalterį ne pagal tai, ar jis
tik teisingai ir tiksliai tvarko įmonės apskaitą, bet ir kaip jis protingai tvarko jo turimus finansus: ne
tik suveda duomenis į finansines
ataskaitas, bet ir randa būdų, kaip
sumažinti mokėtinus mokesčius
ar visai jų išvengti, savo įgūdžiais
padeda suformuoti norimą įmonės
įvaizdį.
Plėtojantis ekonominiams, teisiniams ir socialiniams veiksniams,
taip pat atsiradus daugiau apskaitos
informacijos pateikimo metodų,
atsirado naujos apskaitos politikos
taikymo galimybių. Vienas iš etiškiausių kūrybinės apskaitos būdų
yra metodinis apskaitos politikos
aspektas – apskaitoje taikomų būdų
ir metodų visuma, t. y. minimalios
ilgalaikio turto vertės pasirinkimas,
nusidėvėjimo skaičiavimo metodai,
normatyvai, atsargų įvertinimo būdai, beviltiškų skolų sąnaudų nustatymo metodai ir kt. Kūrybinės
apskaitos siekiamus tikslus dažnai galima susieti su akcijos kainos
efektu, kai yra siekiama didesnės
akcijų kainos akcijų biržoje, kuri
tiesiogiai lemia patenkinti ir jas siekiančių realizuoti asmenų, ir kitų
įmonės akcininkų interesus. Taip
pat yra siekiama ir mažesnio akcijų
kainų svyravimo.

IkI gegužės 31 D.
Mokestis 1.
Privalomojo sveikatos draudimo
įmokos (toliau – PsD) M
Savarankiškai mokantys PSD įmokas sumoka 2012 m. gegužės mėnesio PSD įmokas.
Įmokų kodai:
1891 – Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus,
1901 – Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas,
1791 – Asmenų, kurių žemės
ūkio valdos dydis yra ne didesnis
kaip 2 europinio dydžio vienetai,
1921 – Asmenų, kurių žemės
ūkio valdos dydis yra didesnis kaip
2 europinio dydžio vienetai ir kurie
nėra PVM mokėtojai,
1781 – Nuolatinių Lietuvos gyventojų priskaičiuotos metinėje
pajamų deklaracijoje.

tokius metodus, kurių tikslas yra
akcijų kurso reguliavimas, finansinių ataskaitų pagražinimas. Taip
pat galima daryti įtaką ir kitomis
priemonėmis, pavyzdžiui, įmonės
darbuotojus ar vadovus skatinant
atlikti vienokius ar kitokius nelegalius veiksmus ne įmonės naudai.
Kadangi kūrybinės apskaitos naudojimas įmonės veikloje ne visada yra sietinas su gerais siekiais ir
motyvais, neretai nuo kūrybinės
apskaitos iki apgaulės gali būti tik
vienas žingsnis, o tokių ribų identifikavimas ir atskyrimas yra be
galo svarbus ir reikšmingas. Nors
įmonės norai ir siekiai būna kilnūs,

Kūrybinės apskaitos
tikslas yra kaip galima
patraukliau potencialiems investuotojams
pavaizduoti įmonių
veiklą ir jų turtą

■

Mokesčių deklaraviMo ir

Mokestis 2.
gyventojų pajamų mokestis M
Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo
su darbo santykiais arba jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusias
atitinkamo mokestinio laikotarpio
mėnesio išmokas moka dalimis ir
per mėnesį išmoka visą išmoką, tai
mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiuotą pajamų mokestį privalo
sumokėti į biudžetą iki to mėnesio
paskutinės dienos, jeigu paskutinė
išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos.
Įmokų kodai:
1311 – Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusių to mokestinio
laikotarpio A klasės pajamų,
1411 – Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas),

1421 – Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais
santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės turto pardavimo pajamų.

Mokestis 3.
Akcizai M
Sumokami 2012 m. gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio akcizai.
Įmokos kodas:
4811 – Akcizai už mokestinio
laikotarpio dešimtadienius.

IkI bIRželIO 1 D.
Mokestis 1.
1. Pelno mokestis D
1.1. Pateikiamos Metinės pelno
mokesčio deklaracijos PLN204,
PLN204A, PLN204N ir PLN204U
formos. Deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formose pelno mokestį turi deklaruoti:

Įvertinimas – geriausias
patvirtinimas, kad
einame teisingu keliu
ketvirtą kartą lietuvoje rinktas Metų finansų direktorius. Nominacijoje „Viešojo sektoriaus
finansų direktorius 2012“ nugalėjo lietuvos pašto Finansų tarnybos vadovas kęstutis jaržemskas. Šiandien jis atsako į „AAM aktualijų“ žurnalisto romo dikčiaus klausimus.

siekiama pritraukti naujų investuotojų, pagerinti skolinimosi galimybes, pritraukti gerų darbuotojų ir
kitose srityse pagerinti įmonės vykdomą veiklą. Tam tikslui pasiekti
yra daroma įtaka finansinių ataskaitų rodikliams, būtent tai ir veda prie
nepavydėtinos padėties. Kūrybinė
apskaita dažnai yra traktuojama
kaip manipuliavimas tam tikra
konkrečia situacija. Kai susikerta
tokie interesai, reikia parodyti, kad
kūrybinė apskaita yra tik teisingai
ir teisėtai, neprieštaraujant teisės
ar kitiems norminiams aktams,
atliekamas veiksmas. Nepavykus
įrodyti, kad kūrybinės apskaitos
teikiamas finansinių duomenų interpretavimas yra teisingas, visus
atliktus kūrybinius veiksmus apskaitoje jau galima laikyti apgaule,
t. y. nusikalstamu veiksmu.
Taigi, nuo kūrybinės apskaitos,
t. y. manipuliavimo, iki apgaulės
nėra toks didelis žingsnis.

Tuo tarpu pelno didinimas yra
vienas iš svarbiausių kūrybinės
apskaitos tikslų ir traktuotinas
kaip labiausiai laukiamas įmonės
veiklos rezultatas. Taip yra todėl,
kad kiekviena be išimties įmonė
pradedama vertinti būtent nuo jos
pelningumo. Didelėms įmonėms,
siekiančioms ne tik įsitvirtinti rinkoje, bet ir ją monopolizuoti, tenka susidurti ir su kiekvienoje be
išimties valstybėje egzistuojančiu

1.1.1. deklaracijos PLN204 formoje – Lietuvos vienetai – pelno
siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šioje
PLN204 formoje pelno mokestį
taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ
nuolatinėmis buveinėmis laikomi
užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais
patvirtintas finansines ataskaitas
teikia Lietuvos bankui, ir užsienio
valstybių draudimo įmonių filialai,
kurie Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos teisės
aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos Respublikos
draudimo priežiūros komisijai;
1.1.2. deklaracijos PLN204A formoje – Lietuvos vienetai - neribotos civilinės atsakomybės juridiniai
asmenys;
1.1.3. deklaracijos PLN204N
formoje – Lietuvos vienetai, kurie
pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;
1.1.4. deklaracijos PLN204U
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Iki apgaulės – vienas žingsnis

svarbiausias kūrybinės
apskaitos tikslas

Atkreipkite dėmesį
M – mokėti, D – deklaruoti

valstybiniu reguliavimu, todėl vienu iš kūrybinės apskaitos siekių
tampa ir mokestinių lengvatų, įstatyminių vykdomos veiklos suvaržymų ar kitų politinių reguliavimo
priemonių mažinimo paieška.
Buhalteriai, lavindami savo buhalterinės apskaitos sugebėjimus
ir įgydami daugiau žinių, sugeba
pasinaudoti ekonomine, politine
bei teisine padėtimi ir taip sumažinti mokamus mokesčius. Įmonės
vadovai privalo ir turi užtikrinti, kad
įmonė veiktų efektyviai ir dirbtų
pelningai, tačiau, esant ne patiems
geriausiems rezultatams, kūrybine
apskaita siekia pagerinti įmonės
veiklos rezultatus. Įgyvendinti užsibrėžtą tikslą galima pasitelkiant

Aktualijos

formoje – nuolatinės buveinės, išskyrus nurodytąsias šių Taisyklių
1.1 punkte.
1.2. Deklaracijos priedų
PLN204C, PLN204E ir PLN204K formos yra deklaracijos sudedamosios
dalys ir jos pildomos tokiais atvejais:
1.2.1. priedo PLN204C forma („Užsienio valstybėse gautos pajamos ir
Lietuvoje atskaitytino tose užsienio
valstybėse sumokėto pelno mokesčio
apskaičiavimas”) pildoma, jei Lietuvos vienetas vykdo veiklą užsienio
valstybėje per nuolatinę buveinę,
kurios pajamos yra apmokestinamos toje užsienio valstybėje pagal jos
vidaus teisės aktus, ir (ar) gavo kitų
(ne per nuolatinę buveinę) užsienio
valstybėje apmokestinamų pajamų,
nuo kurių toje valstybėje sumokėtą
pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį) PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka
atskaitė iš Lietuvoje mokėtinos mokestinio laikotarpio pelno mokesčio
sumos. Šio priedo nepildo užsienio
vienetų nuolatinės buveinės;

– Ar šis laimėjimas – atsitiktinumas, ar didelių ir gerų jūsų
darbų įvertinimas? Ar tikėjotės
tokio pripažinimo?
– Metų finansų direktoriaus rinkimai – unikalus renginys, atkreipiantis ne tik finansų srities profesionalų ir verslo atstovų, bet ir
visuomenės dėmesį į finansų valdymo pasiekimus bendrovių veikloje.
Per pastaruosius metus AB Lietuvos paštas nuveikė didelius darbus,
turėjusius įtakos daug geresniems
bendrovės rezultatams. Dalyvaudamas šiame konkurse, norėjau, kad
mano indėlį į bendrovės valdymą
objektyviai įvertintų finansų srities
specialistai. Toks komisijos įvertinimas – geriausias patvirtinimas, kad
pasirinkome teisingą kelią.

egidijaus skIPARIO nuotr

– iš kur sužinojote apie konkursą, kas paskatino dalyvauti?
– Skaitau naujienas finansų
specialistų interneto svetainėje,
taigi apie šį konkursą žinojau jau
anksčiau. Kadangi per pastaruosius
metus Lietuvos pašte įvyko išties
nemažai pasikeitimų, nusprendžiau dalyvauti šiame konkurse.
– koks buvo jūsų darbo kelias
iki šio laimėjimo?
– Negalėčiau pasakyti, kad nuo
mokyklos siekiau ar svajojau tapti
finansų direktoriumi, tačiau visada
mane viliojo didelės įmonės, dideli
organizmai, kuriuos sėkmingai valdyti reikalingos ne tik specializuotos žinios, bet ir platus, strateginis

matymas. Esu baigęs Kauno technologijos universiteto Ekonomikos
ir vadybos fakultetą, įgijęs finansų
vadybos magistro laipsnį. Daugiausia dirbau didelėse įmonėse,
tokiose kaip „Achemos grupė“, VST,
dabar Lietuvos pašte.
Į Lietuvos paštą atviliojo dideli

iššūkiai. Bendrovės padėtis buvo
labai sunki – didelės veiklos sąnaudos, mažėjančios pagrindinės veiklos pajamos. Situacija vertė labai
greitai pertvarkyti įmonę, kad ji taptų pelninga ir galėtų konkuruoti su
kitais paslaugų teikėjais. Lietuvos
paštas, tikriausiai, daugeliui asocijuojasi tik su pašto paslaugomis,
tačiau ši įmonė teikia ir kurjerių, ir
finansines, ir kitas paslaugas. Taigi,
tai yra didžiulė, inertiška organizacija, kurioje dirba daugiau nei 6 500
darbuotojų.
Šis mano laimėjimas yra įvertinimas, įrodantis, kad naujai vadovų
komandai pavyko priimti tinkamus
sprendimus ir pasiekti teigiamų pokyčių, dėl kurių Lietuvos paštas po
ilgos pertraukos 2011 metus baigė
pelningai.
– kuo jūs išsiskiriate iš kitų?
– Galbūt šioje situacijoje išskirtinė
yra mano atstovaujama bendrovė
– Lietuvos paštas. Pastaruosius kelerius metus bendrovė išgyveno sunkų, bet sėkmingą permainų, sąnaudų mažinimo ir veiklos efektyvinimo
laikotarpį. Per porą metų Lietuvos
pašto nuostoliai buvo sumažinti dešimtimis milijonų litų, ir nuostolinga
bendrovė tapo pelningai dirbančia
valstybės valdoma įmone.
Mano vadovaujama Finansų tarnyba šiame procese vaidino vieną
pagrindinių vaidmenų.
– Ar esate patenkintas savo
darbu? Ar save realizuojate, ar

galvojate, kad galėtumėte dar
geriau dirbti?
– Jau sakiau, kad Lietuvos paštas yra daugiasluoksnė, įvairialypė
organizacija su dideliais tikslais ir
plačiu veiklos spektru, taigi save
realizuoti erdvės tikrai pakanka. Aš
visiškai patenkintas tiek darbu, tiek
tuo, ką jau esu nuveikęs. Labiausiai
džiaugiuosi komanda, su kuria dirbu. Siekiant tikslų labai svarbu, kad
komanda būtų darni, vienas kitą
suprastų iš pusės žodžio, o konfliktus ir nesutarimus, kurių pasitaiko,
visi spręstų vadovaudamiesi protu,
o ne emocijomis. Žinoma, Lietuvos
pašte galėčiau save dar labiau realizuoti, bet, deja, neužtenka laiko.
– kokias savo ir įmonės perspektyvas matote artimiausiais
metais?
– Esminis lūžis bendrovės veikloje padarytas, sąnaudos valdomos,
pajamos pradėjo didėti, dabar įmonė turi investuoti į plėtrą. Tikiu, kad
Lietuvos paštas ir visi jo darbuotojai
galės vis dažniau pasidžiaugti puikiais pasiekimais. Lietuvos paštą
matau kaip stiprią, stabilią ir konkurencingą bendrovę, teikiančią
modernias ir profesionalias ne tik
pašto, bet ir logistikos, finansines,
tarpininkavimo ir elektronines paslaugas. Todėl mano, kaip Finansų
tarnybos vadovo, tikslas – užtikrinti
sėkmingą veiklos plėtrą ir įgyvendinti pasirinktą strategiją.
– dėkoju už interviu.

■

savaitės citata
Eurokomisaras
Algirdas Šemeta:
„Žemiausią bendrą mokesčių lygį Europos Sąjungoje
turinti Lietuva galėtų bandyti gauti daugiau pajamų
iš nekilnojamojo turto ir
automobilių mokesčių,
tačiau, siekiant skatinti
užimtumą, vertėtų svarstyti galimybę mažinti darbo
apmokestinimą.“

MokėjiMo kalendorius
1.2.2. priedo PLN204E forma
(„Neapmokestinami dividendai“)
pildoma tais atvejais, jei:
– Lietuvos vienetas iš iki 2008-1231 sukauptų grynųjų dividendų sąskaitos išmokėjo grynųjų dividendų
arba
– Lietuvos vienetas per mokestinį
laikotarpį išmokėjo pagal PMĮ 33
str. 2 dalį neapmokestinamų dividendų Lietuvos ar užsienio vienetams bei nuolatinėms buveinėms,
arba pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus įsteigtiems pensijų fondams ar investiciniams fondams,
kurie pagal PMĮ nelaikomi apmokestinamaisiais vienetais;
1.2.3. priedo PLN204K forma
(„Kontroliuojamojo užsienio vieneto
pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“)
pildoma, jei Lietuvos vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turi
skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio
vieneto pozityviąsias pajamas. Šio
PLN204K priedo nepildo užsienio
vienetų nuolatinės buveinės.

Išvardyti priedai, kurių mokesčių
mokėtojai pildyti neprivalo, prie
deklaracijos nepridedami ir AVMI
neteikiami.
Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM)
viršininko 2009 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno
mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų
bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.
53-2131; 2012, Nr. 27-1253).
1.3. Pateikiama Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos
PLN205 forma, patvirtinta VMI prie
FM viršininko 2007 m. lapkričio 9
d. įsakymu Nr. VA-70 „Dėl Metinės
fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007,
Nr. 119-4874).
1.4. Vienetai kartu su metine
pelno mokesčio deklaracija ir jos
atitinkamais priedais turi pateikti
Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių
bei prievolių ataskaitos FR0438 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Kontroliuojamų
vienetų ir kontroliuojančių asmenų
turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003,
Nr. 2-66; 2004, Nr. 144-5273; 2005,
Nr. 132-4780; 2011, Nr. 47-2259).
1.5. Kartu su metine pelno
mokesčio deklaracija pateikiama
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 forma, patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m.
kovo 19 d. įsakymu Nr. VA-19 (Žin.,
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2007, Nr. 35-1300) redakcija.
1.6. Lietuvos apmokestinamieji
vienetai, norintys užskaityti pelno
mokesčio ar tapataus mokesčio
sumą, apskaičiuotą ir sumokėtą nuo į vieneto pajamas įtrauktų
kontroliuojamo užsienio vieneto
pozityviųjų pajamų, kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir
jos atitinkamais priedais turi pateikti
dokumentus, nurodytus VMI prie
FM viršininko 2002 m. lapkričio 21 d.
įsakyme Nr. 332 „Dėl Užsienio vieneto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų
sumokėjimo dokumentų pateikimo
taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 114-5113).

Mokestis 2.
Cukraus pertekliaus mokestis M
Sumokamas 2010–2011 m. mokestinio laikotarpio cukraus pertekliaus
mokestis.
Įmokos kodas:
5101 – Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (laikotarpio nuo 2004-07-01).
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Mokestis 1.
1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Avansinis PVM mokėjimas M
PVM mokėtojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2
dalies nuostatas atsiranda prievolė
mokėti avansinius PVM mokėjimus,
avansinius PVM mokėjimus moka,
jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių
paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 10 mln. litų.
Įmokos kodas:
1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, mokami vienu įmokos kodu.
parengė valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos
finansų ministerijos paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas

Portfolio / Contact

Newspaper design

Aktualijos

6 Sodros aktualijos

apskaitos, audito ir mokesčių

2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis, Nr. 20 (692)

Aktualijos

Jūsų pageidavimu 7

apskaitos, audito ir mokesčių

2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis, Nr. 20 (692)

Nuo 2013 metų išmokas
bedarbiams mokės „Sodra“

kasmetinių atostogų suteikimo
ir apmokėjimo ypatumai

„Atrodo, kad bedarbio pašalpų skyrimą ir mokėjimą perima „sodra“. Ar „sodra“ ir bedarbius registruos? pasigendame informacijos apie bedarbių pašalpas. Norėtume žinoti, kur, kada ir kokio dydžio bedarbio pašalpas galima gauti.“

Atėjus vasarai, daugelis „AAM aktualijų“ skaitytojų pageidauja paaiškinimų apie kasmetinių atostogų trukmę,
suteikimą ir atostoginių skaičiavimą bei išmokėjimą. redakcijos prašymu konsultuoja Algirdas Bartkevičius.
Minėtu Vyriausybės 2003 m.
liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 nustatyta, kad:

1) 58 kal. dienų trukmės

s

Lilija Palšmitienė

Algirdas Bartkevičius
UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės
skyriaus projektų vadovė

k

odra“ mokės išmokas

Nedarbo socialinio draudimo įstatyme numatyta,
kad nuo 2013 m. sausio
1 d. nedarbo draudimo
išmokas turėtų mokėti
nebe Lietuvos darbo birža, bet „sodros“ teritoriniai skyriai (Žin., 2009, Nr. 77-3170).
Įstatyme numatyta, kad, kaip ir dabar, Lietuvos darbo birža turėtų apskaičiuoti ir skirti nedarbo draudimo
išmokas per savo teritorines darbo
biržas, o „Sodros“ teritoriniai skyriai
turėtų vykdyti tiktai jau paskirtų išmokų išmokėjimo procedūrą.
Vėlesniame dokumente – Vyriausybės patvirtintame Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų
sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plane, numatyta, kad „Sodra“ turėtų ir skirti, ir
mokėti nedarbo draudimo išmokas
(Žin., 2011, Nr. 73-3509).
Dabar Vyriausybė vėl pradeda
svarstyti plačiau: „Sodra“ turėtų skirti ir mokėti ne tik nedarbo išmokas,
bet ir kai kurias išmokas iš valstybės biudžeto. Šiuo metu valstybines
pensijas, rentas ir šalpos išmokas
moka įvairios institucijos: kai kurios
ministerijos, departamentai, Seimas, savivaldybės ir kt. Pertvarkius
esamą išmokų, kurios mokamos iš
skirtingų biudžetų, sistemą, perdavus visas šias funkcijas „Sodrai“, būtų
galima dar labiau sumažinti įvairių
išmokų administravimo išlaidas.
Detali šios reorganizacijos įgyvendinimo tvarka turės būti įteisinta atitinkamais dokumentais
(pakeistais įstatymais, taisyklėmis
ir kt.). Tik tada tiksliai sužinosime ir

DK 165 str. 2 dalis nustato trijų rūšių kasmetines atostogas:
minimalias, pailgintas
ir papildomas. Visų šių
atostogų trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis
(toliau – kal. d.). 1. Minimalios kasmetinės atostogos Jų trukmė pagal
DK 166 str. yra tokia:

„

1) 35 kal. dienos:

tai, kokia tvarka bus registruojami
netekę darbo asmenys, kur ir kaip
teks kreiptis atitinkamų išmokų.
Skaitytojo pageidavimu informuojame apie šiuo metu esamą teisę į nedarbo išmokas ir šių išmokų
dydžius. Atrodo, kad šioje srityje kol
kas pakeitimų nežadama.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka
Nedarbo draudimas yra viena iš socialinio draudimo rūšių, kuri įstatymų nustatytais atvejais kompensuoja nedarbo draudimu apdraustiems
asmenims dėl nedarbo negautas
pajamas arba jų dalį. Teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką, jos
skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo
sąlygas nustato Nedarbo socialinio
draudimo įstatymas (Žin., 2004, Nr.
4-26, su vėlesniais papildymais ir
pakeitimais) ir Nedarbo socialinio

Nedarbo išmokos dydis
nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir
kintamos dalių suma. pastovią
nedarbo draudimo išmokos dalį
sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis, šiuo metai tai yra 350
litų. kintamos nedarbo draudimo
išmokos dalies apskaičiavimas
sudėtingesnis, priklauso nuo bedarbio kiekvieno mėnesio draudžiamųjų pajamų, imant 36 mėnesius, praėjusius iki užpraėjusio
kalendorinio ketvirčio pabaigos
nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.
Pirmuosius 3 mėnesius mokama
visa nedarbo išmoka, likusį nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpį
– pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo
išmokos dalies.

asmetinių atostogų
trukmė

Kiekvienu laikotarpiu mokama
nedarbo draudimo išmoka negali
būti didesnė kaip 70 procentų paskutinių Vyriausybės patvirtintų
einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų dydžio.
Vadinasi, šiuo metu maksimali nedarbo draudimo išmoka yra
1041,6 Lt.
Asmenims, gaunantiems pensijas
(socialinio draudimo, šalpos ar valstybines, išskyrus našlių, našlaičių ir
maitintojo netekimo pensijas), taip
pat netekto darbingumo periodines
kompensacijas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip
pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas,
iš nedarbo draudimo lėšų mokama
tik nedarbo draudimo išmokos dalis,
viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą.

draudimo išmokų nuostatai (Žin.,
2004, Nr. 186-6930 su pakeitimais).

Teisė į nedarbo išmoką
Teisę į nedarbo draudimo išmoką
turi bedarbiais teritorinėje darbo
biržoje įsiregistravę apdraustieji,
kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios
darbo rinkos politikos priemonių,
ir jeigu jie:
– iki įsiregistravimo teritorinėje
darbo biržoje turi ne mažesnį kaip
18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutiniuosius 36 mėnesius;
– įstatymų nustatyta tvarka buvo
atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo
ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl
nepriklausančių nuo darbuotojo ar
valstybės tarnautojo aplinkybių ir
darbdavio bankroto atveju;
– baigė privalomąją pradinę karo
tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo atleisti
iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau
kaip pusę nustatyto laiko;
– įsiregistravo teritorinėje darbo
biržoje, ne vėliau kaip per 6 kalendorinius mėnesius po atleidimo iš
darbo ar valstybės tarnautojų pareigų bei paleidimo iš privalomosios
pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos.
nedarbo draudimo išmoka paprastai skiriama nuo aštuntos po
įsiregistravimo teritorinėje darbo
biržoje dienos.
numatytos šios išimtys:
– bedarbiams, atleistiems iš darbo dėl darbuotojo kaltės, nedarbo
draudimo išmoka skiriama praėjus
3 kalendoriniams mėnesiams nuo
įsiregistravimo teritorinėje darbo
biržoje dienos;
– bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu
kompensaciją, nedarbo draudimo
išmoka skiriama ne anksčiau kaip

praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo
(atleidimo iš tarnybos), už kiek
mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba
kompensacija jam buvo išmokėta;
– bedarbiams, gaunantiems
ligos, profesinės reabilitacijos,
motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo
pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos,
nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių
pašalpų mokėjimo laikas.

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo,
įgyto iki įsiregistravimo teritorinėje
darbo biržoje dienos:

Išmokos skyrimas

Nedarbo išmokos neskyrimas

Asmuo, norėdamas gauti nedarbo
draudimo išmoką, šiuo metu Darbo
biržai privalo pateikti atitinkamus
dokumentus, kurių sąrašas nurodytas Nedarbo socialinio draudimo
išmokų nuostatuose (Žin., 2004, Nr.
186-6930). Tačiau reikia atkreipti
dėmesį, kad šis sąrašas nuo praėjusių metų sutrumpėjo (Žin., 2011,
Nr. 24-1171). Išsamiai šio sąrašo
vardinti nėra prasmės, nes keičiantis skyrimo ir mokėjimo tvarkai, sąrašas turėtų būti tikslinamas.
Pagal dabar galiojančią tvarką,
teritorinė darbo birža sprendžia
dėl bedarbio nedarbo draudimo išmokos dydžio ir jos mokėjimo trukmės. Išmoka bedarbiui skiriama
teritorinės darbo biržos vadovo ar jo
įgalioto asmens sprendimu, sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas. Priėmusi sprendimą,
teritorinė darbo birža ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas informuoja bedarbį paštu, telefonu, elektroninėmis
ryšio priemonėmis ir pasirašytinai
apie jam paskirtą arba nepaskirtą
nedarbo draudimo išmoką, kai šis
atvyksta į teritorinę darbo biržą.

Nedarbo draudimo išmoka neskiriama, jeigu iki jos paskyrimo bedarbis:
– atsisakė siūlomo tinkamo darbo;
– be pateisinamų priežasčių atsisakė dalyvauti jo individualiame
užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse;
– be pateisinamų priežasčių nustatytu laiku neatvyko į teritorinę
darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane
numatytose aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse;
– atsisakė teritorinės darbo biržos
siūlomo sveikatos patikrinimo, kad
būtų nustatytas tinkamumas darbui.

Nedarbo išmokos mokėjimo trukmė
Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Nedarbo draudimo
stažo trukmė
Mažesnis negu
25 metai
Nuo 25 iki 30 metų
Nuo 30 iki 35 metų
35 metai ir daugiau

Nedarbo draudimo
išmokos mokėjimo
trukmė
6 mėnesiai
7 mėnesiai
8 mėnesiai
9 mėnesiai

Išskirtiniai atvejai
Įstatyme yra numatyti įvairūs atvejai, kai:
– nedarbo draudimo išmokos
mokėjimas gali būti sustabdomas
arba nutraukiamas;
– išmoka gali būti skirta pakartotinai;
– atnaujintas sustabdytos bei nutrauktos išmokos mokėjimas; – gali
būti pratęsiamas nedarbo išmokos
mokėjimas ilgesnį laiką.
Skaitytojams pageidaujant, tai
galėsime aptarti kituose laikraščio
numeriuose.

■

– darbuotojams iki 18 metų; – darbuotojams, vieniems auginantiems
vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką
iki 18 metų. Darbuotojas, norėdamas
įrodyti faktą, kad vienas augina vaiką, turėtų darbdaviui pateikti atitinkamus dokumentus: tai turėtų būti,
be abejo, vaiko gimimo liudijimo
nuorašas; ištuokos liudijimo nuorašas (jei tėvai išsituokę); jei vienas
iš tėvų miręs, mirties liudijimo nuorašas; įsiteisėjęs teismo sprendimas,
kuriuo apribota vieno iš sutuoktinių
valdžia vaikų atžvilgiu; nuosprendis
baudžiamojoje byloje; teismo nutartis paskelbiant sutuoktinio paiešką;
atitinkamos pažymos iš seniūnijos
ar civilinės metrikacijos biuro ir kt.
Teisės aktai šių klausimų detaliai nereglamentuoja. Tačiau darbdaviui atsisakius suteikti nurodytos trukmės
atostogas, ginčas sprendžiamas darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (DK 19
skyrius). Minima atostogų trukmė
turėtų būti taikoma ir pagal įstatymą
paskirtam vaiko globėjui. – neįgaliesiems darbuotojams; – kitiems
įstatymų nustatytiems asmenims.

2) 28 kal. dienos –
kitiems darbuotojams (išskyrus
darbuotojus, kuriems priklauso pailgintos ar papildomos atostogos).

atostogas privalo gauti:
– pilotai, instruktoriai, vyriausiasis navigatorius, navigatoriai
instruktoriai, skraidantieji inžinieriai instruktoriai, – jeigu bendras
skrydžių laikas – ne mažiau kaip
210 valandų per metus;
– orlaivių vadai, pilotai, navigatoriai, skraidantieji operatoriai,
orlaivių palydovai, – jeigu bendras
skrydžių laikas – ne mažiau kaip 350
valandų per metus;
– pilotai bandytojai, – jeigu bendras skrydžių laikas – ne mažiau
kaip 120 val. per metus.
Skraidančiajam personalui atostogos skaičiuojamos prie 28 kal.
dienų pridedant atostogų dienas
pagal tai, kiek iš viso valandų jie
skraidė ar teikė navigacijos paslaugas tais metais, o esant nurodytam
bendram skrydžių laikui suteikiamos nurodytos trukmės atostogos;

2) 56 kal. dienų:
– ikimokyklinio ugdymo įstaigų,
bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštesniųjų
mokyklų, aukštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, psichologinių, pedagoginių psichologinių
tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų
pedagoginiai darbuotojai;
– mokslo ir studijų institucijų
mokslo darbuotojai (vyriausieji
mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai,
jaunesnieji mokslo darbuotojai).

3) 48 kal. dienų:
– valstybės įmonės „Oro navigacija“
darbuotojai:
a) skrydžių vadovai, vyresnieji
skrydžių vadovai – jeigu teikė oro
navigacijos paslaugas ne mažiau
kaip 500 valandų per metus;
b) skrydžių vadovai instruktoriai,
skrydžių valdymo centrų pamainų
viršininkai – jeigu teikė oro navigacijos paslaugas ne mažiau kaip 150
valandų per metus.

Skraidančiajam personalui atostogos skaičiuojamos prie 28 kalendorinių dienų pridedant atostogų
dienas pagal (proporcingai) tai,
kiek iš viso valandų jie skraidė ar
teikė navigacijos paslaugas tais metais, o esant nurodytam bendram
skrydžių laikui suteikiamos nurodytos trukmės atostogos;

4) 42 kal. dienų:
– teatro ir koncertinių organizacijų
kūrybiniai darbuotojai;
– sveikatos priežiūros darbuotojai, dirbantys pirminio lygio stacionariose asmens sveikatos priežiūros
įstaigose ar padaliniuose, ambulatorijose, kaimo medicinos punktuose,
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų sveikatos priežiūros tarnybose ir laisvės atėmimo bausmę vykdančiose įstaigose (jeigu jose dirbama pagal darbo sutartį), sveikatos
priežiūros darbuotojai, teikiantys
skubią medicinos pagalbą (pagal pareigybių aprašymą), sveikatos priežiūros darbuotojai, dirbantys patologijos, teismo medicinos ir kituose
padaliniuose (jeigu darbas tiesiogiai
susijęs su lavonų skrodimu ir iš lavonų paimtų mėginių tyrimu), laboratorijose su trečiosios ar ketvirtosios
grupės patogeniniais virusinės ar
bakterinės kilmės sukėlėjais arba jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, šeimos (bendrosios praktikos)
gydytojai, gydytojai apylinkių terapeutai, gydytojai apylinkių pediatrai,
ir kartu dirbantys slaugytojai; sveikatos priežiūros darbuotojai, dirbantys
psichiatrinio profilio sveikatos priežiūros įstaigose, sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose, švietimo įstaigose
ir socialinės globos įstaigose, psichologai, dirbantys psichiatrinio profilio
sveikatos priežiūros įstaigose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir
socialinės globos įstaigose; vairuotojai, dirbantys greitosios medicinos
pagalbos stotyse ar skyriuose, – kai
kasmetinės atostogos suteikiamos
už darbo metus, kurie baigiasi iki
2009 m. birželio 1 d. Pagal Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 412, kai atostogos suteikiamos už darbo metus, kurie tęsiasi ar
prasideda po 2009 m. birželio 1 d.,

2. kasmetinės pailgintos atostogos
Jos suteikiamos kai kurių kategorijų
darbuotojams, kurių darbas susijęs
su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip
pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė, vykdydama DK
167 str. įpareigojimą, 2003 m. liepos
18 d. nutarimu Nr. 941 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais)
patvirtino darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą
ir nustatė jame konkrečią pailgintų
atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai. Šiuo nutarimu patvirtintos nuostatos privalomos tiek
biudžetinėse, tiek kitose įstaigose,
organizacijose, įmonėse ar akcinėse bendrovėse dirbantiems pagal
darbo sutartis, tačiau netaikomos
valstybės tarnautojams.
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šiemet darbuotojams priklauso 36
d. trukmės pailgintos kasmetinės
atostogos (žr. toliau 5 p.);
– psichologai, dirbantys socialinės globos įstaigose (išskyrus
vaikų globos įstaigas), sutrikusio
vystymosi kūdikių namuose, ir darbuotojai, dirbantys socialinį darbą
stacionariose socialinės globos įstaigose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose;

5) 36 kal. dienų:
– sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros
paslaugas, kartu su jais dirbantys
darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis
pačiomis sąlygomis, t. y. sveikatos
priežiūros darbuotojai, dirbantys
įmonėse, įstaigose ir organizacijose
(Vyriausybės 2009 m. balandžio 29
d. nutarimo Nr. 412 redakcija), – kai
kasmetinės atostogos suteikiamos
už darbo metus, kurie tęsiasi ar prasideda po 2009 m. birželio 1 d.;

6) 35 kal. dienų:
– farmacijos specialistai, kurių pareigybių aprašyme nurodyta viena
ar kelios iš šių veiklų: kontroliuoja
(tiria) vaistų ir vaistinių medžiagų
kokybę; gamina vaistus ir vaistines medžiagas; pakuoja vaistus ir
vaistines medžiagas; priima ir (ar)
komplektuoja vaistus pagal užsakymus; išduoda (parduoda) vaistus
ir vaistines medžiagas vaistinėse;
– darbuotojai, dirbantys socialinį
darbą kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinės
globos įstaigose, skirtose asmenims
su proto ar psichine negalia, laikinojo gyvenimo įstaigose, skirtose
socialinės rizikos asmenims;
– jūrininkams, dirbantiems
Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registre įregistruotuose laivuose,
ir darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis žvejybos laivuose,
užsiimančiuose versline ir kita
(specialia) žvejyba.;
– Aplinkos ministerijai pavaldžių
įstaigų darbuotojai, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius

ir radiologinius tyrimus bei matavimus;
– darbuotojai, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvūnų
patologine medžiaga, arba atlieka
bakteriologinius, virusologinius,
serologinius, hematologinius, patologinius anatominius, parazitologinius, mitologinius, cheminius,
toksikologinius, biocheminius, radiologinius, molekulinius tyrimus,
susijusius su gyvūnais;
– sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros
paslaugas, kartu su jais dirbantys
darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis
pačiomis sąlygomis, t. y. sveikatos
priežiūros darbuotojai, dirbantys
įmonėse, įstaigose ir organizacijose,
nenurodyti šios konsultacijos ankstesniame 4 p., – kai kasmetinės atostogos suteikiamos už darbo metus,
kurie baigiasi iki 2009 m. birželio 1
d. Už vėlesnį laiką atostogų trukmė
priklauso pagal 5 punktą – 36 kal. d.
Suteikiant darbuotojams pailgintas kasmetines
atostogas, privalu vadovautis atitinkamais ministerijų teisės aktais, kurie reglamentuoja pareigybių,
kuriose dirbantiesiems taikomos ilgesnės trukmės
atostogos, sąrašus:
– Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino
pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas
pedagoginiu, sąrašą – 2003 m. spalio 9 d. įsakymas
Nr. ĮSAK-1407 (su vėlesniais pakeitimais);
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių
sąrašą – 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. AI-181
(su vėlesniais pakeitimais);
– Kultūros ministerija patvirtino teatro ir koncertinių organizacijų kūrybinių darbuotojų pareigybių
sąrašą – 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-395
(su vėlesniais pakeitimais);
– Aplinkos ministerija patvirtino darbuotojų,
kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei
matavimus, pareigybių sąrašą – 2005 m. gruodžio
30 d. įsakymas Nr. D1-658;
– sveikatos apsaugos ministras 2006 m. gegužės
4 d. įsakymu Nr. V-363 patvirtino Pavyzdinį pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse
įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami
sveikatos priežiūros specialistams. Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams rekomenduota
vadovautis šiuo sąrašu.
(Bus daugiau)
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Aktualijos

darbuotojų materialinės
atsakomybės sąlygos

Reikli sau ir kitiems
utenos miškų urėdijos vyriausioji buhalterė regina Cicėnienė, baigusi tuometinę lietuvos žemės ūkio akademiją, kelerius metus dirbo
Buhalterinės apskaitos katedros dėstytoja. jos kolega ir mokytojas
buvo ilgametis „AAM aktualijų“ autorius docentas Valentinas Bružauskas. „ir dabar ne vieno buvusio katedros kolegos straipsnius
skaitau savaitraštyje“, – sakė vyriausioji buhalterė.

darbuotojai savo darbo funkcijoms vykdyti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė) gauna iš darbdavio
tam tikrą materialųjį turtą. jiems suteikiama ne tik darbo vieta, bet ir perduodamos darbo priemonės – kompiuteris,
organizacinė technika, kai kada – mobilusis telefonas, grynieji pinigai ar net automobilis.

egidijaus skIPARIO nuotr

kAlbOs keRTelė

teIRAutIs pAs Ką AR Ko?

Artėjant atostogų metui vis dažniau tenka girdėti, kad darbuotojai
teiraujasi pas bendrovių ar įmonių direktorius, ar jau patvirtinti
atostogų grafikai... šį kartą pakalbėsime, pas ką ar ko galima teirautis, ir apie kitas didžiąsias prielinksnio pas vartojimo klaidas.

u

tenos miškų urėdijoje Regina Cicėnienė
dirba jau 23 metus.
Prieš tai kelerius metus dirbo Utenos rajono
agropramoniniame susivienijime vyriausiąja
buhaltere. „Nesigailiu
pasirinkusi praktinį darbą ir atėjusi
į miškų urėdiją. Čia dirba labai geri
žmonės, labai geri mūsų urėdijos ir
Generalinės miškų urėdijos miškininkų kolektyvai. Darbo, kaip ir
visose valstybės įmonėse, buhalteriams labai daug. Ir jis labai specifinis. Valstybės įmonių miškų urėdijų
apskaita skiriasi nuo kitų veiklos
sričių apskaitos. Bet mes dirbame
ir įveikiame visas negandas ir sunkumus, nes remiamės labai gerais
kolektyvais. Niekada nekeisčiau šio
kolektyvo į kitą. Darbo bijoti nereikia. Reikia džiaugtis, kad turi darbą
ir vertinti jį. Urėdas remia bet kokią
buhalterių iniciatyvą, skatina domėtis naujovėmis, kelti kvalifikaciją,
skaityti profesinę spaudą, dalyvauti
seminaruose ar konferencijose.“
Anot pašnekovės, vyriausiasis
buhalteris negali būti visiems geras, jis privalo būti reiklus. Turi iš
visų reikalauti teisingai įforminti ir
laiku buhalterijai pateikti apskaitos
dokumentus. „Prieš dvejus metus LR
Vyriausybė patvirtino valstybės įmonių skaidrumo didinimo gaires, kuriose numatė, kad įmonės apskaitą
tvarkys pagal tarptautinius apskaitos
standartus, visas finansines ataskaitas rengs ir teiks steigėjui, Aplinkos
ir Ūkio ministerijoms kas ketvirtį.
Mokesčių sistema taip pat keičiasi. Atsiranda vis naujų mokesčių.
Pvz., mokestis nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų iki 2009 m. I pusmečio
buvo 5 proc. 2009 m. padidino dar
5 proc., 2011 m. dar 5 proc. Dabar
mokame jau 15 proc. mokestį. 5

proc. šio mokesčio skiriama bendrosioms miškų reikmėms, iš jo
finansuojama priešgaisrinė apsauga, kiti su miškais susiję darbai. 10 proc. šio mokesčio yra skirti
bendrosioms valstybės biudžeto
reikmėms. Privalomieji atskaitymai
nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
deklaruojami ir mokami kiekvieną
mėnesį iki kito mėnesio 15 d.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės įmonėms nustatytas 2 proc.
mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, mokamo
nuo valstybės įmonės savininko
kapitalo, dydis nesiejamas su apmokestinamuoju pelnu (panaikinta
nuostata, kad mokėtinas mokestis

„Nesigailiu pasirinkusi
praktinį darbą ir atėjusi
į miškų urėdiją. Čia dirba labai geri žmonės,
labai geri mūsų urėdijos ir Generalinės miškų
urėdijos miškininkų kolektyvai“, – sako Regina Cicėnienė.

negali būti mažesnis negu 10 proc.
praėjusio mokestinio laikotarpio
apmokestinamojo pelno). Metų
mokesčio deklaracija teikiama ir
mokestis sumokamas iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio
pirmos dienos.“
Buhalterijoje dirba trys buhalterės. „Dirbame ir ekonomistų darbą,
– sakė pašnekovė. – Planuojame
darbus, būsimas pajamas, nustatome įkainius, darbų apmokėjimą, tvarkome apskaitą. Apskaitą
tvarkome programa „DB Apskaita“,
kuri labai patogi, pritaikyta miškų
urėdijai. Šiuo metu ja dirba nemaža
dalis miškų urėdijų ir yra patenkintos ja. Visos 7 girininkijos ir medelynas kompiuterizuoti. Girininkijose girininkas ar pavaduotojas
įveda informaciją, kiek paruošta
medienos ir kiek parduota. Mes
sistemoje matome, įkainojame,
išrašome PVM sąskaitas faktūras,
atsiskaitome su rangovais, pirkėjais. Urėdijos kirtimo apimtys yra
vienos iš mažesnių respublikoje,
tačiau mūsų urėdijos administruojama teritorija (ne miško plotas)
yra viena didžiausių. Todėl atlikti
ūkinius darbus ir saugoti mišką nuo
gaisrų ir vagysčių daug sudėtingiau.
Didelė teritorija apsunkina darbą ir
mūsų specialistams.“
Regina Cicėnienė sakė, kad nesigaili, kad pasuko ne mokslo, bet
praktikos keliu. Buhalterijoje surado tikrąjį pašaukimą. Žinios įgytos
Vabalninko žemės ūkio technikume
ir Žemės ūkio akademijoje, sutvirtintos mokslinėmis žiniomis, dirbant dėstytoja, padeda jai tvarkant
sudėtingą miškų urėdijos apskaitą.
Pasitaikančius neaiškumus ar iškylančias problemas sprendžia su
kolegomis Utenos buhalterių klubo nariais, darbe pritaiko nemažai
„AAM aktualijų“ patarimų.
Romas DIKČIUS
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Įsidėmėkite, kad teirautis galima
tik ko, pvz., teiravausi buhalterės
apie atostoginių dydį.
Taigi, prielinksnis pas nevartotinas:
• Nuosavybei, priklausymui,
turėjimui žymėti. Pvz.:
Kiek pas tave (tu turi) pinigų? Pas
ką yra klausimų (Kas turi klausimų;
Kas norėtų paklausti)? Pas mane
nėra (Aš neturiu) laiko. Pas ją (Jos)
gražūs plaukai. Pas ją (Jai) atsitiko
nelaimė. Pas mane (Man) pakilo
temperatūra. Pas tave (Tavo) negerai parašyta (Tu negerai parašei).
Pas buhalterę (buhalterės) įdomūs
pomėgiai. Pas direktorių neišlaikė
nervai (Direktoriui neišlaikė nervai;
Neišlaikė direktoriaus nervai). Neseniai pas jį (jam) išoperavo apendiksą. Pirma vieta tarp buhalterių
pas Jonaitį (Pirmą vietą tarp buhalterių užėmė Jonaitis; Pirma vieta
tarp buhalterių atiteko Jonaičiui).
• Veiksmo adresatui, šaltiniui,
nesusijusiam su vieta, reikšti su
veiksmažodžiais. Pvz.:
atsiprašyti, pvz., Atsiprašyk pas
kolegę (kolegę, kolegės) už įžeidimą;
gauti, pvz., Pas ką (Iš ko) gavai
tą žurnalą?;
imti, pvz., Jis paėmė pas mane
(iš manęs) dokumentus;

įsigyti, pvz., Jis sakė įsigijęs tą
knygą pas profesorių (iš profesoriaus);
klausti, pvz., Paklausė pas finansininką (finansininką, finansininko), kada gaus dokumentus;
kreiptis, pvz., Informacijos
kreipkitės pas pavaduotoją (į pavaduotoją);
pirkti, pvz., Pirkau pas jį (iš jo)
dviratį;
prašyti, pvz., Prašysiu pas direktorių (direktorių; direktoriaus), kad
išleistų atostogų;
reikalauti, pvz., Pažymėjimo
reikalaukite pas buhalterį (iš buhalterio);
skambinti, pvz., Skambink pas
pirmininką (pirmininkui) iš ano
kabineto;
skolintis, pvz., Teko skolintis pinigų pas draugę (iš draugės);
skųstis, pvz., Skųsiuosi pas patį
ministrą (pačiam ministrui);
sužinoti, pvz., Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (iš draugės);
šauktis, pvz., Susirgęs šaukis pas
daktarą (daktaro);
teirautis, pvz., Dėl kelialapio
teiraukitės pas vedėją (vedėjos);
vogti, pvz., Pas kaimynus (iš
kaimynų; kaimynams) pavogė
kompiuterį. Parengė
Jolanta Niaurienė

Henrikas Davidavičius
LR teisėjų asociacijos narys

g

AmyBinėse įmonėse darbuotojams perduodamos naudoti
medžiagos, žaliavos,
darbo įrankiai, darbo
drabužiai, apsaugos
priemonės ir pan.
Darbuotojui sugadinus, pereikvojus, neišsaugojus ir
kitaip praradus ar sužalojus jam
patikėtą darbdavio turtą, teisiškai
tai laikoma turtinės žalos padarymu darbdaviui. Darbuotojai, kurie
savo neteisėtais veiksmais padaro
turtinę žalą darbdaviui, privalo ją
atlyginti Darbo kodekso (DK) XVII
skyriuje nustatyta tvarka.
Darbo kodeksas išsamiai nusako
darbuotojų materialinės atsakomybės sąlygas, kurios iš esmės skiriasi
nuo turtinės atsakomybės, kurią
numato Civilinis kodeksas (CK).
Kai kurių kategorijų darbuotojų
(pvz., valstybės tarnautojų, kariškių ir kt.) darbinį statusą reguliuoja
specialūs teisės aktai (įstatymai,
statutai ir pan.), kurie nustato ir tų
darbuotojų materialinės atsakomybės išskirtines sąlygas, kurios

šiame straipsnyje nėra aptariamos.
Darbuotojų materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kurio metu darbdaviui padaro
žalą darbuotojas, darbo pareigų
metu netinkamai eidamas savo
darbo pareigas. Kaip nurodyta DK
246 straipsnyje, tokiai atsakomybei
atsirasti vienu metu būtinos šios
sąlygos:
1 realios turtinės žalos padarymas darbdaviui;
2 žala padaryta darbuotojo neteisėta veika;
3 priežastinis ryšys tarp darbuotojo neteisėtos veikos ir žalos
atsiradimo;
4 kaltė, kai žala padaroma dėl
darbuotojo tyčios ar neatsargumo – nerūpestingumo;
5 darbuotojas ir darbdavys teisės pažeidimo metu tarpusavyje
buvo susiję darbo santykiais;
6 žalos atsiradimas yra saistomas
su darbuotojo darbine veikla.
Kai darbuotojas, vykdydamas
savo darbo pareigas, padaro žalą ne
darbdaviui, o kitiems (tretiesiems)
asmenims, už jo padarytą žalą atsako darbdavys, o tada, atlyginęs
tą žalą, darbdavys įgyją regreso
(atgalinio reikalavimo) teisę pagal
darbo įstatymus į žalą padariusį
darbuotoją.
Darbuotojas privalo atlyginti
darbdaviui padarytą materialinę
žalą, atsiradusią dėl: turto netekimo

Pagal bendras sąlygas,
darbuotojas už padarytą įmonei žalą atsako
tik tada, kai ji atsirado
dėl jo neteisėto elgesio,
kuriuo buvo pažeisti
įstatymai ir kiti teisės
aktai, taip pat įmonės
lokaliniai (vietiniai)
norminiai aktai.
to, kad nebuvo sudarytos būtinos
sąlygos patikėtoms vertybėms išsaugoti, teismas, atsižvelgdamas į
minėtas aplinkybes ir darbuotojo
kaltės laipsnį, gali sumažinti atlygintinos žalos dydį (LAT 2005 m.

balandžio 4 d. nutartis civ. byloje
Nr. 3K-3-215/2005 ir kitos nutartys).
Negali būti taikoma materialinė
atsakomybė, kai darbuotojas žalą
darbdaviui padaro teisėtais veiksmais (pvz., gaisro metu, gelbėdamas įmonės turtą, išlaužia cecho
duris, apgadina įrengimus ir pan.).
Manytume, kad neturėtų būti reikalaujama iš darbuotojo materialiai
atlyginti žalą, atsiradusią dėl įmonės normalios gamybinės ir ūkinės
veiklos rizikos. Ji dažniausiai yra
susijusi su naujos gamybos ar produkcijos įsisavinimu. Tokia rizika
laikoma normaliu dalyku, jei dėl jos
atsirado nuostoliai, siekiant įmonei
naudos ir kai jų nebuvo įmanoma
išvengti kitomis priemonėmis.
Darbo įstatymai įpareigoja darbdavį įrodyti darbuotojo padarytą
tikrąją žalą, jo neteisėtą ir kaltą
elgesį dėl tos žalos atsiradimo bei
priežastinį ryšį tarp tos veikos ir
žalos atsiradimo. Jei žala padaroma
turtui, kai tarp darbo sutarties šalių
yra pasirašyta darbuotojo visiškos
materialinės atsakomybės sutartis,
darbuotojo kaltė yra preziumuojama, t. y. daroma prielaida, kad darbuotojas yra kaltas dėl atsiradusios
žalos. Tokiu atveju darbuotojas gali
būti atleistas nuo pareigos atlyginti
darbdaviui atsiradusią turtinę žalą,
jei jis įrodo, kad ši žala atsirado ne
dėl jo kaltės (LAT 2001 m. sausio
31 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3126/2001).

■

kARJeRA su „AAM AkTuAlIJOMIs“ sAVAITės VAlIuTų kuRsAI

ŠIos sAvAItės vARduvInInKAI
nepAmirškite pAsveikinti koLegų.
gegužės 28 d. – Augustinas, Jogirdas, Jogys, Jogmina,
Kaunas, Rima.
gegužės 29 d. – Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė,
Mažrimas, Teodozija.
gegužės 30 d. – Joana, Ferdinandas, Narmantas, Vyliaudas, Žana.
gegužės 31 d. – Anelė, Angelė, Gintautas, Petronėlė,
Rimvilė.
Birželio 1 d. – Galindė, Jogaila, Justinas, Juvencijus,
Konradas.
Birželio 2 d. – Auksė, Àžuolas, Erazmas, Eugenijus,
Marcelinas.
Birželio 3 d. – Dovilė, Karolis, Klotilda, Tautkantas.

ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); medžiagų pereikvojimo; baudų ir kompensacinių
išmokų, kurias darbdavys turėjo
sumokėti dėl darbuotojo kaltės;
išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų; netinkamo materialinių
vertybių saugojimo; netinkamos
materialinių ar piniginių vertybių
apskaitos; nesiimtų priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti, materialinėms ar piniginėms
vertybėms grobti ir kitokių darbo
tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ar kitų instrukcijų pažeidimo
bei kitų priežasčių (DK 253 str.).
Pagal bendras sąlygas, darbuotojas už padarytą įmonei žalą atsako
tik tada, kai ji atsirado dėl jo neteisėto elgesio, kuriuo buvo pažeisti
įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat
įmonės lokaliniai (vietiniai) norminiai aktai (darbo tvarkos taisyklės,
kolektyvinė sutartis, pareiginiai
nuostatai, saugos darbe instrukcija
ir kt.). Darbuotojas šiuos neteisėtus
veiksmus gali įvykdyti tiek tyčia, tiek
ir dėl neatsargumo (nerūpestingumo, aplaidumo).
Atskirais atvejais nuo darbuotojo kaltės formos priklauso ir atlygintinos žalos dydis. Savo ruožtu
darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojui tinkamas darbo sąlygas,
kurios užtikrintų galimybę išsaugoti jam patikėtą įmonės turtą. Kaip
konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas (LAT), kai žala atsirado dėl

patyrusi vyr. buhalterė ieško buhalterio ar finansininko darbo
biudžetinėje įstaigoje Vilniuje (16
metų darbo patirtis, buh. programos „stekas“, „Navision“, VsaFas,
es struktūrinių fondų projektai).
mob. tel. (8 611) 61 129.

•••
28 metų mergina ieško apskaiti-

ninko, buhalterio padėjėjo darbo
Vilniuje (patirtis tvarkant pirminius dokumentus valstybiniame ir
privačiame sektoriuose, komunikabili, darbšti ir pareiginga). mob.
tel. (8 602) 69 781.

•••

skubiai ieško vyr. buhalterio darbo Vilniuje (universitetinis ekonominis išsilavinimas, darbo patirtis
statybos, prekybos, transporto paslaugų srityse, nuosava programa
„Finvalda“). mob. tel. (8 648) 93 393.

Vyr. buhalteris ieško darbo Vilniuje (buh. programos „rivilė“,
„Finvalda“, asm. kompiuteris, buh.
programa, internetas, automobilis). mob. tel. (8 620) 32 104.

•••

Vyr. buhalterė ieško papildomo
darbo Vilniuje (patirtis, aukštasis
išsilavinimas, buhalterinės programos „agnum“, „rivilė“, „1C“).
mob. tel. (8 611) 26 161.

•••

patyrusi vyr. buhalterė ieško darbo
dirbti namuose Vilniuje (įvairios
buh. programos). mob. tel. (8 686)
89 966 (dana).

•••

patyrusi vyr. buhalterė ieško darbo
(aukštasis universitetinis išsilavinimas, patirtis statybos, turizmo
ir prekybos srityse). mob. tel. (8
626) 32 846.

Nominalas
1
1
10000
1
1
10
10
10
1
10
100
100
100
100
1
10
10
10
10
100
10
1
10
1
1

Valiuta
Australijos doleris
Bulgarijos levas
Baltarusijos rublių
Kanados doleris
Šveicarijos frankas
Kinijos ženminbi juanių
Čekijos kronų
Danijos kronų
D. Britanijos svaras sterlingų
Kroatijos kunų
Vengrijos forintų
Islandijos kronų
Japonijos jenų
Kazachstano tengių
Latvijos latas
Moldovos lėjų
Norvegijos kronų
Lenkijos zlotų
Rumunijos lėjų
Rusijos rublių
Švedijos kronų
Turkijos lira
Ukrainos grivinų
JAV doleris
SDR

Primename, kad ieškančiųjų darbo skelbimai spausdinami nemokamai.
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kodas
AUD
BGN
BYR
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HRK
HUF
ISK
JPY
KZT
LVL
MDL
NOK
PLN
RON
RUB
SEK
TRY
UAH
USD
XDR

gegužės
22 d.
2,6588
1,7654
3,2917
2,6522
2,8743
4,2716
1,3679
4,6455
4,2729
4,5650
1,1586
2,1245
3,4085
1,8252
4,9496
2,2761
4,5343
7,9544
7,7775
8,6701
3,7901
1,4794
3,3675
2,7025
4,1199

gegužės
23 d.
2,6791
1,7655
3,2815
2,6580
2,8741
4,2721
1,3742
4,6459
4,2739
4,5647
1,1651
2,1266
3,3981
1,8246
4,9485
2,2695
4,5462
7,9996
7,7701
8,6791
3,7957
1,4785
3,3665
2,7007
4,1273

gegužės
24 d.
2,6627
1,7655
3,3460
2,6640
2,8752
4,3029
1,3623
4,6457
4,2917
4,5673
1,1467
2,1281
3,4236
1,8431
4,9499
2,2888
4,5565
7,9163
7,7363
8,6875
3,8017
1,4779
3,3647
2,7237
4,1573

gegužės
25 d.
2,6810
1,7652
3,3222
2,6780
2,8746
4,3283
1,3570
4,6458
4,3064
4,5581
1,1475
2,1278
3,4528
1,8576
4,9457
2,2983
4,5781
7,9245
7,7312
8,6831
3,8329
1,4833
3,3930
2,7441
4,1782

gegužės
26 d.
2,6810
1,7652
3,3222
2,6780
2,8746
4,3283
1,3570
4,6458
4,3064
4,5581
1,1475
2,1278
3,4528
1,8576
4,9457
2,2983
4,5781
7,9245
7,7312
8,6831
3,8329
1,4833
3,3930
2,7441
4,1782

gegužės
27 d.
2,6810
1,7652
3,3222
2,6780
2,8746
4,3283
1,3570
4,6458
4,3064
4,5581
1,1475
2,1278
3,4528
1,8576
4,9457
2,2983
4,5781
7,9245
7,7312
8,6831
3,8329
1,4833
3,3930
2,7441
4,1782

gegužės
28 d.
2,6852
1,7655
3,3292
2,6780
2,8729
4,3310
1,3597
4,6463
4,3075
4,5599
1,1505
2,1274
3,4523
1,8598
4,9455
2,3012
4,5615
7,9180
7,7305
8,6683
3,8341
1,4890
3,4288
2,7499
4,1756

Litas susietas su euru santykiu 3,4528 : 1.
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kADA ATsIRANDA PRIeVOlė
RegIsTRuOTIs PVM MOkėTOJu?

Asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda lentelėje nurodytais atvejais.

1.

Registravimosi PVM mokėtoju
pagrindai
Jeigu Lietuvoje tiekia prekes
arba teikia paslaugas

2.

Jeigu iš kitų valstybių narių
įsigyja prekes

3.

Jeigu užsienio valstybių asmenys Lietuvoje vykdo nuotolinę
prekybą

2

Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda
• Lietuvos juridiniam ir fiziniam asmeniui, investiciniam fondui (kurie neprivalo
registruotis PVM mokėtojais dėl aplinkybių, nurodytų šios lentelės 2 eilutėje, toliau
– Lietuvos Respublikos asmenys), jeigu iš šalies teritorijoje vykdomos ekonominės
veiklos tiekiant prekes ir (ar) teikiant paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12
mėnesių) gauna didesnį kaip 155 000 Lt atlygį.
• Užsienio valstybės asmeniui (jeigu nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais dėl
aplinkybių, nurodytų šios lentelės 2 ir 3 eilutėse) nuo pat ekonominės veiklos Lietuvoje
pradžios, t. y. neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmeniui nustatytą 155 000 Lt
atlygio ribą.
• Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės asmeniui (jeigu nėra prievolės registruotis
PVM mokėtojais dėl aplinkybių, nurodytų šios lentelės 1 ir 3 eilutėse), tačiau kurie Lietuvoje iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių (kitokių nei naujos
transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), daugiau kaip už 35 000 Lt.
• Užsienio apmokestinamiesiems asmenims nustatytoji 35 000 Lt iš kitos valstybės
narės įsigyjamų prekių vertės riba netaikoma, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai
įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti).
• Užsienio valstybės asmeniui, kurio tiekiamų ir į Lietuvą atgabentų per kalendorinius
metus prekių vertė yra didesnė negu 125 000 Lt. Jeigu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, ši riba netaikoma.

kOkIAIs ATVeJAIs AsMeNIMs NėRA
PRIeVOlės RegIsTRuOTIs PVM MOkėTOJu?

Lietuvos Respublikos asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu:
• už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) atlygis nebuvo didesnis kaip 155 000 litų,
• prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už šalies teritorijos ribų,
• tiekiamos prekės ir (ar) teikiamos paslaugos Lietuvoje PVM neapmokestinamos,
• gavo avansą,
• gavo atlygį iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje
nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio
ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla,
• iš kitos valstybės narės įsigijo naują transporto priemonę ir jeigu juridinis asmuo, kuris
nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo nuostatas, iš kitos
valstybės narės įsigijo akcizais apmokestinamų prekių,
• iš kitos valstybės narės įsigijo prekių ne daugiau kaip už 35 000 Lt.

3

AR AsMuO, keTINANTIs PAsIRINkTI
skAIčIuOTI PVM už NekIlNOJAMųJų PAgAl
PRIgIMTį DAIkTų PARDAVIMą IR (AR) NuOMą, gAlI
RegIsTRuOTIs PVM MOkėTOJu?

Asmuo, kuris nuomoja ir (ar) parduoda ar kitaip perduoda PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat
diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų
įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms (t. y. PVM įstatymo
47 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus fizinius asmenis) ir, pagal PVM įstatymo 31
ir (ar) 32 straipsnių nuostatas, ketina skaičiuoti už šių daiktų nuomą ir (ar) pardavimą PVM,
gali pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

4

Prašymą registruotis PVM mokėtoju turi teisę pateikti ir tuomet, kai:
• Lietuvos asmuo ketina vykdyti ar jau vykdantis šalies teritorijoje ekonominę veiklą
(išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių ir (ar) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM
negalėtų būti atskaitomas), jeigu bendra atlygio už vykdant šią veiklą patiektas prekes ir
(ar) suteiktas paslaugas suma nesiekia 155 000 Lt,
• asmuo vykdo ekonominę veiklą už šalies teritorijos ribų, jeigu šiai veiklai naudojamų
prekių ir paslaugų pirkimo ir (ar) importo PVM gali būti atskaitomas,
• asmuo šalies teritorijoje verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir, pagal PVM įstatymo
112 straipsnio nuostatas, ketina už tiekiamą investicinį auksą skaičiuoti PVM,
• asmuo apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, šalies teritorijoje teikia PVM
įstatymo 28 str. 1–4 dalyse nurodytas finansines paslaugas (pvz., paskolų teikimas, suteiktos
paskolos priežiūra, finansinių garantijų laidavimų teikimas, indėlių ir kitų grąžintinų lėšų
priėmimo, tvarkymo, atsiskaitymų tarp bankų (kliringas) ir pan., sandoriai dėl valiutos, grynųjų
pinigų priėmimo, išmokėjimo ir pan.) ir ketina pasirinkti skaičiuoti tų paslaugų tiekimo PVM,
• asmuo iš kitų valstybių narių įsigyja ar ketina įsigyti prekių (kitokių nei naujos transporto
priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar
mokėtino kitoje valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius
metus nebuvo didesnė kaip 35 000 Lt ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti
šios ribos. Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio apmokestinamiesiems asmenims nustatytoji
35 000 Lt prekių vertės riba netaikoma, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių
ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti). Todėl
tokiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda nuo pirmojo tokio sandorio.
Savanoriškai PVM mokėtojais tokie asmenys gali registruotis tuomet, jeigu numato, įsigyti prekių
iš kitų valstybių narių, neatsižvelgiant į kalendoriniais metais numatomų įsigyti prekių vertę;
• Lietuvos Respublikoje neįsikūręs užsienio asmuo vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje,
tačiau į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės patiektų ir atgabentų prekių vertė
(neįskaitant PVM) kalendoriniais metais neviršija 125 000 Lt. Toks asmuo, pageidaujantis
registruotis PVM mokėtoju, turėtų pateikti savo valstybės narės kompetentingos institucijos
išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį
leidimą privaloma gauti pagal tos valstybės narės teisės aktus.
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kADA ReIkIA PATeIkTI PRAšyMą
RegIsTRuOTIs PVM MOkėTOJu?

Asmenys prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) turėtų pateikti:

6

?

Baudžiamojo kodekso (Bk) 222 ir 223 straipsniuose yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą buhalterinės
apskaitos tvarkymą, t. y. už apgaulingą apskaitos tvarkymą (Bk 222 str.) ir už aplaidų apskaitos tvarkymą (Bk 223 str.).

kOkIAIs DAR ATVeJAIs AsMuO
gAlI PATeIkTI PRAšyMą IR RegIsTRuOTIs PVM
MOkėTOJu sAVANORIškAI?

Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys,
taip pat investiciniai fondai, kurie tiekia
prekes ir (ar) teikia paslaugas ir (ar) iš
kitų valstybių narių įsigyja prekes
Užsienio asmenys, kurie Lietuvoje tiekia
prekes ir (ar) teikia paslaugas arba iš
kitų ES valstybių narių įsigyja prekes
Užsienio asmenys, kurie Lietuvoje vykdo
nuotolinę prekybą

Mums rašo 11
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kas atsako už apgaulingą arba
aplaidų apskaitos tvarkymą?

Registruotis
PVM mokėtoju ar ne?

1

Aktualijos

Privalomas registravimas
savanoriškas registravimas
Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsi- Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip
randa prievolė registruotis PVM mokėtojais. prieš 3 darbo dienas iki tos dienos,
nuo kurios pageidauja registruotis.
Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsi- Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip
randa prievolė registruotis PVM mokėtojais. prieš 3 darbo dienas iki tos dienos,
nuo kurios pageidauja registruotis.
Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsi- Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip
randa prievolė registruotis PVM mokėtojais. prieš 3 darbo dienas iki tos dienos,
nuo kurios pageidauja registruotis.

kAs ATsITINkA, JeIgu AsMuO
NesIRegIsTRuOJA PVM MOkėTOJu?

Jeigu asmeniui yra prievolė registruotis PVM mokėtoju, bet jis nesiregistruoja, tai:
• už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo
(teikimo) buvo viršyta registravimuisi PVM mokėtoju nustatyta 155 000 Lt riba, turi apskaičiuoti
tiekiamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms taikomą PVM ir jį sumokėti į biudžetą,
• turi apskaičiuoti iš kitų valstybių narių įsigytų prekių ir paslaugų PVM.

■

Rūta Poniškaitytė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja

u

ž šių nusikalstamų
veikų padarymą baudžiamojon atsakomybėn gali būti patraukti
asmenys, kurie pagal
Buhalterinės apskaitos
įstatymą (BAĮ) turi teisę
tvarkyti ūkio subjekto
apskaitą, taip pat asmenys, kurie
yra atsakingi už ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymą, bei
asmenys, kurie yra atsakingi už buhalterinės apskaitos organizavimą.
Vadovaujantis BAĮ 10 straipsniu,
bet kurio ūkio subjekto apskaitą gali
tvarkyti buhalteris (vyr. buhalteris),
ūkio subjekto struktūrinis padalinys ar ūkio subjektui apskaitos
paslaugas pagal sutartį teikianti
įmonė (BAĮ 10 str. 1 d. 1–2 p.). Individualios įmonės apskaitą gali
tvarkyti ir pats įmonės savininkas,
ūkininko ūkio apskaitą – pats ūkininkas ar jo partneriai, o gyventojo,
kuris verčiasi individualia veikla,
– ir pats gyventojas (BAĮ 10 str. 4–6
d.). Pagal BAĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, už buhalterinių įrašų
teisingumą Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka atsako
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti
asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto
apskaitą. Už apskaitos organizavimą pagal BAĮ reikalavimus ir už
apskaitos dokumentų išsaugojimą
atsako ūkio subjekto vadovas (BAĮ
21 str. 1 d.).
Iš minėtuose BAĮ straipsniuose įtvirtintų teisinių nuostatų turinio galima daryti išvadą, kad

baudžiamojon atsakomybėn gali
būti patrauktas tas ūkio subjekto
vadovas (savininkas), buhalteris
ar apskaitos paslaugas ūkio subjektui teikiančios įmonės darbuotojas, kuris realiai atliko veiksmus,
lėmusius aplaidų ar apgaulingą
buhalterinės apskaitos tvarkymą
(pvz., negrįžtamai cheminiu būdu
panaikino buhalterinės apskaitos dokumente įrašą apie atliktą
ūkinę operaciją, sąmoningai neįregistravo buhalterinės apskaitos
dokumentuose ūkinio įvykio, apie
kurį žinojo, ir pan.). Paaiškėjus, kad
minėti veiksmai buvo atlikti su ūkio
subjekto vadovo, ūkio subjekto savarankiško struktūrinio padalinio
vadovo ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės vadovo žinia ar jo
tiesioginiu nurodymu, šie asmenys
gali būti patraukti baudžiamojon

Pasitaiko, kai vadovas,
patrauktas atsakomybėn už apgaulingą
apskaitos tvarkymą,
bando įrodyti, kad jis
neturėjo pakankamai
buhalterinių žinių apskaitai tvarkyti.

atsakomybėn kaip nusikaltimo, kurį
tiesiogiai savo veiksmais ar neveikimu padarė buhalteris ar apskaitos
paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas, bendrininkai (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2010-05-11
nutartis baudžiamojoje byloje Nr.
2K-286/2010).
Dažnai pasitaiko situacijų, kai
subjekto vadovas, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už apgaulingą apskaitos tvarkymą, bando
įrodyti, kad jis neturėjo pakankamai buhalterinių žinių apskaitai
tvarkyti, todėl už veiksmus, sukėlusius baudžiamąją atsakomybę,
yra atsakingas tik buhalteris.
Pavyzdžiui, vienoje iš teismuose
nagrinėtų baudžiamųjų bylų ūkio
subjekto vadovas buvo patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn už
apgaulingą apskaitos tvarkymą
pagal BK 222 straipsnį dėl to, kad
tyčia, suvokdamas savo veikimo
žalingas pasekmes, išmokėjo įmonės darbuotojams kaip papildomą
užmokestį 543 963 Lt ir išmokėjimo
neužfiksavo įmonės buhalterinėje
apskaitoje, todėl patirtos išlaidos į
įmonės buhalterinę apskaitą nebuvo įtrauktos. Įmonės vadovas
aukštesnės instancijos teismuose
bandė įrodyti, kad jis su buhaltere
buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį, nes stokojo buhalterinių žinių.
Vadovas teigė, kad apie įmonėje apgaulingai tvarkomą buhalteriją sužinojo tik VMI patikrinimo
metu. Ūkio subjekto vadovas taip
pat teigė, kad nutraukė su įmonės
buhaltere paslaugų teikimo sutartį, kai paaiškėjo, jog ji netinkamai
tvarko buhalterinę apskaitą. Tačiau
aukštesnės instancijos teismuose
buvo nustatyta, kad nei įmonei
buhalterines paslaugas pagal sutartį teikęs asmuo, nei bendrovės
kasininkas apie bendrovės darbuotojams mokamus neoficialius atlyginimus nieko nežinojo (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2011-10-04
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nutartis baudžiamojoje byloje Nr.
2K-408/2011).
Pažymėtinas ir kitas atvejis teismų praktikoje, kai iš byloje esančių duomenų buvo nustatyta, kad
PVM deklaracijas su neteisingais
duomenimis apie juridinio asmens pajamas užpildė, pasirašė ir
elektroniniu būdu įgaliotai institucijai perdavė įmonės buhalterė,
ne vadovas. Tačiau byloje taip pat
buvo įrodyta, kad buhalterė nežinojo apie deklaracijose nurodytų
duomenų apie pajamas ir pelną
neteisingumą, nes įmonės vadovas jai sąmoningai nebuvo pateikęs visų duomenų dėl vykdomų
statybos darbų, dėl kurių įmonės
pajamos ir pelnas buvo didesni, nei
nurodyta deklaracijose (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo 2009-11-03
nutartis baudžiamojoje byloje Nr.
2K-430/2009).
Naujausioje teismų praktikoje pažymėta, kad ūkio subjekto vadovas
savarankiškai baudžiamojon atsakomybėn už aplaidų ar apgaulingą
buhalterinės apskaitos tvarkymą
gali būti traukiamas tik trim atvejais:

1 kai jis pats asmeniškai tvarko
buhalterinę apskaitą;
2 kai sunaikina ar paslepia buhalterinės apskaitos dokumentus,
nors ir ne pats asmeniškai tvarko buhalterinę apskaitą;
3 kai atlieka nusikaltimo tarpinį
vykdymą, tai yra sąmoningai
pateikinėja įmonės buhalteriui
ar apskaitos paslaugas teikiančiam asmeniui suklastotus buhalterinius dokumentus tam,
kad šie asmenys, nežinodami
apie šių dokumentų klastojimo
faktą, įtrauktų tokius dokumentus į apskaitą. Šiuo atveju įmonės vadovas nusikaltimą daro
įmonės buhalterio ar apskaitos
paslaugas teikiančio asmens
rankomis, pastariesiems asmenims apie tai nežinant.

Visais kitais atvejais baudžiamojon atsakomybėn už apgaulingą
buhalterinės apskaitos tvarkymą
bus traukiamas tik tas asmuo, kuris
pagal darbo ar paslaugų teikimo
sutartį buvo atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas vienoje iš
savo nutarčių, ištyręs bylos faktines
aplinkybes, nustatė, kad uždarosios akcinės bendrovės vadovas
netrauktinas baudžiamojon atsakomybėn už apgaulingą buhalterinės
apskaitos tvarkymą pagal BK 222
straipsnį dėl to, kad šioje įmonėje
dirbo vyr. buhalterė, kuri ir buvo
atsakinga už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal BAĮ nuostatas,
tokiu atveju įmonės vadovas yra
atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, o ne tvarkymą.

■

Parengė Ingrida Minkštimienė

„VAlsTybės žINIOse“ PublIkuOTO DOkuMeNTO PAVADINIMAs
NuORODOs, kOMeNTARAI
Dėl 2002 06 21 įsakymo Nr. 188 „Dėl Palankesnių arba nepalankesnių PVM ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklių patvirtinimo“ papildymo
Dėl 2012 03 30 įsakymo Nr. 4-299 „Dėl Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymo 42 straipsnio nuostatas ir Vyriausybės 2002 12 21 nutarimo Nr. 2078 pripažinimo netekusiu galios
Dėl 2004 04 16 nutarimo Nr. 442 „Dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms
įstaigoms, ES institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, ES įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų
atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo
Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2012 m. trečiajam ketvirčiui
0,01 procento palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2012 m. trečiajam ketvirčiui
Delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,03 procento už kiekvieną
pavėluotą dieną.
Dėl 2006 07 01 įsakymo Nr. 1R-204 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ papildymo
Dėl Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12
užpildymo taisyklių patvirtinimo
straipsnio 4 dalis.

Redesign of the Lithuanian weekly newspaper “Apskaitos, audito ir mokesciu aktualijos” 280 x 410 mm.
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Aktualijos

12 Laisvalaikio skaitiniai

apskaitos, audito ir mokesčių

2012 m. gegužės 28 d., pirmadienis, Nr. 20 (692)

– ir aš kažkada buvau laiminga,
tik net neįtariau.

•••

kiekvienas vyras, nupirkęs kovo
8-ąją dovanų keptuvę, gaus šalmą!

•••

– aš pikta... Ne ta koja išlipau iš
lovos, ne ant tos šluotos atsisėdau,
dar ir nuskridau ne į tą pusę...

•••
– pabudau ryte, guliu, laukiu, kol
mama paruoš pusryčius. tik staiga
prisiminiau, kad mama – tai aš!

•••

– Nusibodo viskas! pavargau! eisiu
į vienuolyną! Į vyrų vienuolyną...
trims dienoms, o gal ir keturioms.
pažiūrėsiu, kaip priims.

•••

sms nuo vaikino: „po vakarykščio
negaliu tavęs pamiršti.“ – o aš –
prisiminti!

•••

– Neieškokite tobulos moters... aš
šiandien namuose.

•••

Buhalterių horoskopas
12 Zodiako ženklų 2012-05-14 – 2012-05-20

– mielasis, pažiūrėjau į tavo meilužę ir supratau: tai – ne išdavystė,
tai – žygdarbis.

Įdomus faktas: žmogaus organizmas gali atlaikyti iki 45 del (skausmo vnt.). Bet gimdymo metu moteris patiria 57 del lygio skausmą.
tai tas pat kaip 20 kaulų lūžių vienu metu... ir tai yra silpnoji lytis?

•••

– išeinu ne todėl, kad ten laukia,
o todėl, kad čia niekas nelaiko... –

•••

policininkui pareikalavus atiduoti
vairuotojo pažymėjimą, atsakiau,
kad negaliu, tai – dovana!

•••

– Noriu matriarchato! o ką, visai
linksma: susipykai su vyru, pamaukei alaus, nusisukai į sieną, ir
knarki sau. o jis: į ašaras, renkasi
daiktus ir pas tėvelį, pas tėvelį.

•••

Vaikystė baigiasi, kai esi kviečiamas ne valgyti, o virti.

•••
Nebūtinai žmogus, kuris išaugi-

no sūnų, pastatė namą, pasodino
medį – tikras vyras. dažniausiai
tai – paprasta moteris!
Parengė L. L.

JAuTIs.

MeRgelė.

VANDeNIs.

DVyNIAI.

sVARsTyklės.

žuVys.

Vėžys.

skORPIONAs.

Ramus metas. Tinka pabaigti pradėtus darbus, sėją, susitvarkyti darbo stalčius ir peržiūrėti kompiuterines bylas. Geras metas tiems, kas
grąžina skolas – jos bus užskaitytos.
Jūsų laukia rimtas dalykinis pokalbis, ruoškitės.

Neskubėkite, ir būsite pirmi. Ši
savaitė idealiai tinka ramiam rutininiam darbui, taip pat skoloms
grąžinti ir susitvarkyti namų ar darbovietės pakampius. Neatsisakykite
pagelbėti, kai būsite paprašyti.

Suvesite rezultatus, beje, nuo jų
priklausys ir Jūsų darbinis atlygis
bei karjeros reikalai. Jie gali labai
pasistūmėti pirmyn. Visgi ši savaitė nei investicijoms, nei dideliems
pirkiniams netinkama. Finansines
operacijas atidėkite.

AVINAs.

Geras metas tvarkyti aplinką, kuopti namus ir laukus bei atsikratyti
nereikalingų senienų. Piniginiu
atžvilgiu jausitės gana tvirtai, visgi
didelių investicijų šią savaitę daryti
nepatartina. Gerai ilsėtis, keliauti ar
atlikti rutininius kasdienius darbus.

Aktualijos

Savaitraštis vadovams, buhalteriams, finansininkams, auditoriams

Adresas:
K. Kalinausko g. 11-10, LT-03107 Vilnius
www.aktualijos.lt
Telefonai teirautis:
(8 5) 261 73 63 / (8 46) 31 46 84,
tel./faksas (8 5) 210 71 93
Redakcijos el. pašto adresai:
Teirautis – info@aktualijos.lt
Reklamos skyriaus – reklama@aktualijos.lt
Straipsniams – maketas@aktualijos.lt

nepAmirškite pAsveikinti koLegų.
gegužės 14 d. – Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Milda, Motiejus, Teisutis.
gegužės 15 d. – Algedas, Izidorius, Jaunutė, Sofija, Zofija, Zosė, Žygvilas.
gegužės 16 d. – Bitė, Dobilas, Melita, Ubaldas, Vaidmantas, Vaidmantė.
gegužės 17 d. – Bazilė, Gailė, Nerdinga, Paskalis, Virkantas.
Birželio 18 d. – Erdvilas, Erikas, Erika, Julita, Rytė, Venantas, Venancijus.
Birželio 19 d. – Celestinas, Dangė, Gilvinas, Jovaras, Skaistė, Skaistis, Taura
Birželio 20 d. – Akvilas, Akvilė, Akvilina, Alfreda, Bernardinas, Eidvilas, Eidvyda, Vygintė.

OžIARAgIs.

apskaitos, audito ir mokesčių

Leidžiamas nuo 1998 m. sausio 7 d.
ISSN 1392-4087
„AAM aktualijų“ indeksas 0200

ŠIos sAvAItės vARduvInInKAI

Gana daug dirbsite, net nebus kada
gręžiotis į praeitį, ir tai gerai. Šiuo
metu bus naudinga visus svarbius
dokumentų pasirašymus, investicijas ir sandorių tvirtinimus atidėti
ateičiai – jeigu norite turėti bent
kokio pelno.

Ramybė, poilsis ir „viščiukų skaičiavimas“ – susumuosite rezultatus,
tad galėsite sau leisti ir pasilepinti.
Jūsų ženklui, kaip ir kitiems, geras
metas grąžinti skolas ar susitarti
dėl atidėjimų.

Daug laiko praleiskite gryname
ore, gamtoje. Tinka keliauti, vykti į
komandiruotes, lankyti seniai nematytus giminaičius ar bičiulius.
Jūsų finansinė drausmė ir taupumas bus aukštai įvertinti – net ir iš
tų trupinių susikursite gražų kūrinį.

lIūTAs.

Geras metas nuolatinei, ramiai
veiklai. Taip pat tinka baiginėti
kažkada pradėtus darbus ir inventorizuoti turimus išteklius. Šią savaitę niekur neinvestuokite, nebent
tik darbo jėga, tačiau išlaidos – tik
kasdienės, ir ne daugiau.

buhalterė
Dalia Žemaitaitytė 261 73 63
Vadybininkė
Aušrinė Stankevičiūtė Zajončkovskienė
210 71 93

Direktorius, vyriausiasis redaktorius
Algirdas LINKUS 261 62 67

Maketuotojas
Gediminas Šinkūnas 210 71 93

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Romas Dikčius 210 71 94

Redakcijos biuro klaipėdoje adresas:
Taikos pr. 28-1209, „Vėtrungė“,
LT-91220 Klaipėda

Vyriausioji buhalterė
Danutė Skamarakienė 261 73 63
Apžvalgininkė
Olita Montvydienė 210 71 93
korektorė-stilistė
Jolanta Niaurienė 210 71 93
Fotokorespondentas
Egidijus Skiparis

biuro vadovė
Regina Ežerskienė (8 46) 31 46 84
kONsulTANTAI:
Algirdas Bartkevičius
Rita Dindienė
prof. dr. Tadas Klimas
doc. dr. Leonas Krivka
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius

doc. dr. Dalia Mačernienė
Lilija Palšmitienė
Arūnas Šidlauskas
prof. habil. dr. Kostas Valužis
Valerij Volk
leIDėJAs uAb „Apskaitos ir audito žinios“
Kodas 124240019
PVM mok. kodas LT242400113
Ats. sąsk. LT93 7044 0600 0030 4556
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Ats. sąsk. LT49 7300 0100 7577 3343
AB „Swedbank“, banko kodas 73000.
Išeina keturis kartus per mėnesį, pirmadieniais.
Ofsetinė spauda. 4 spaudos lankai.
Numerio tiražas 4800 egz.
„AAM aktualijų“ el. versija 1000 vnt.
sPAusDINO
UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, Kauno g. 51, 21372
Vievis.

Piniginius reikalus atidėkite geresniems laikams, dabar savaitė idealiai tinka žemdirbystei ir namų ūkio
darbams. Netinka tvirtinti sandorius ar keisti gyvenimo būdą – kol
kas palikite viską, kaip buvo.

Gana sudėtingas laikas, teks taisyti tai, kas anksčiau buvo sugadinta. Šiuo metu geriausia veikla
– peržiūrėti įsiskolinimus ir ramiai
dirbti kasdienį darbą. Gauti nauji
pasiūlymai bus arba neekonomiški, arba fiktyvūs – susilaikykite nuo
sprendimų.

Viso labo tinka tik pabaiginėti užsitęsusius darbus ir atiduoti skolas.
Jeigu neišeina kitaip – bent dalimis,
tik jokiu būdu nepalikite kreditorių
nežinioje. Mandagiu ir geranorišku
pokalbiu galite laimėti visą kapitalą
ir pakloti taką ateičiai.

šAulys.

Viskas, ką pradėjote – bus į gera, tik
neužmeskite. Šis laikas palankus
ramiam rutininiam darbui, taupymui, pinigų srautų peržiūrai, ypač
palanku grąžinti skolas. Susilaikykite nuo investicijų.
Dominyka
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su straipsnių autorių nuomone.
Redakcija straipsnius taiso ir skelbia savo nuožiūra.
Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.
Redakcija už reklamos turinį ir kalbą neatsako.
Pageidaujant perspausdinti bet kurį straipsnį,
konsultaciją, publikaciją ar jo (jos) dalį, būtinas
„AAM aktualijų“ redakcijos raštiškas sutikimas.
© Visa medžiaga, pateikta „AAM aktualijose“, –
laikraščio nuosavybė.

„AAM AkTuAlIJų“ PReNuMeRATA:
laikraščio prenumeratos kaina:
8 mėnesiams – 216,00 Lt,
pusmečiui – 162,00 Lt,
ketvirčiui – 81,00 Lt.
komplekto (laikraštis + el. versija)
prenumeratos kaina:
8 mėnesiams – 266,00 Lt,
pusmečiui – 187,00 Lt.
Daugiau informacijos – www.aktualijos.lt
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“laikas.lt”
leisure magazine
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Magazine design

Įdomus ir gyvas

laikas.lt
Nemokamas pramogiNis leidiNys. Nr. 12 (2011 birželio 13 – liepos 11).

Pasidaryk
savo Pinhole
fotoaparatą
Konkursas
„Mano vasaros
stilius“

pasidaryk
pats
Idėjos kitokioms
vestuvėms

ISSN 2029-6061

pristato:

Išsamus
rengInIų
gIdas

Muilo
gaminimas
namuose

Kas yra
„Pasidaryk pats“
kultūra?

Redesign and regular design of the leisure magazine “laikas.lt”. Newly redesigned magazine launched in April 2011. 145 x 210 mm.
More on: http://www.laikas.lt/lt/zurnalas/ — from Nr.10 to Nr.18.
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TEMA

Šiukšlių kelias–
ilgas procesas
NUMERIO TEMA

Antrinių žaliavų konteineriai kiemuose stovi
ne pirmus metus, tačiau gyventojai nesugeba jų „aprūpinti“
perdirbimui tinkamomis švariomis pakuotėmis.

Redesign and regular design of the leisure magazine “laikas.lt”. Newly redesigned magazine launched in April 2011. 145 x 210 mm.
More on: http://www.laikas.lt/lt/zurnalas/ — from Nr.10 to Nr.18.
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Pats

PasidaRyk Pats

Paskutinį balandžio sekmadienį minima Tarptautinė
pinhole fotografijos diena!

12

K

o Prireiks fotoaParato kūrimui?
Pagrindines pinhole reikalingas dalis
ir įrankius surasite
namuose. Prireiks
tuščios dėžutės (pvz.:
degtukų, kuri idealiai tinka įprastinei
35 mm juostai), adatos, peiliuko, žirklių,
metalo gabalėlio (tiks alaus ar limonado skardinė), lipnios juostelės, tamsios izoliacinės
juostos, skylamušio, tuščios (išnaudotos) fotojuostos kasetės, naujos fotojuostelės, juostos
prasukimo mechanizmo (pvz.: užtrauktuko
galiuko), plastmasinės kortelės (pvz.: telefono
sąskaitos papildymo) arba storo popieriaus
gabalėlio bei vieno plastikinės segtuvo nugarėlės (tokiu įrišami rašto darbai plonais viršeliais) „dantuko“.

kaiP Pasigaminti?
Vidinėje degtukų dėžutės dalyje („stalčiukyje“) išpjauname stačiakampį (taip, kad nuo
viršaus ir apačios liktų maždaug po 0.5 cm) ir
visą likusį paviršių padengiame juoda izoliacine juosta. Tokiu būdu apsisaugojama nuo
galimų pašalinių atspindžių (nuotrauka 1).
Išorinėje degtukų dėžutės dalyje, didžiosios sienelės centre išpjauname kvadrato formos angą (1:1 cm). Su žirklėmis iš alaus ar
limonado skardinės taip pat iškerpame kvadratėlį. Jo kraštinės turėtų būti bent 0.2 cm
ilgesnės už angos, išpjautos degtukų dėžutėje
(kad būtų nesudėtinga priklijuoti). Per storą
skardelę sunkiai skverbiasi šviesa, vaizdas
būna neryškus, todėl prieš kerpant rekomenduojama metalą nušveisti smulkiu švitriniu
popieriumi. Iškirpto metalinio kvadratėlio viduryje, padėjus jį ant plokščio paviršiaus, daroma skylutė. Tam geriausiai tiks
pati ploniausia adata, kurią rasite namuose.
Adata įremiama į būsimosios skylutės vietą,
o metalo gabalėlis sukamas aplink, tarsi imituojant gręžimo veiksmą. Siekiant sukurti
ryškią, aiškią fotografiją, skylutė turi būti itin
maža – 0.1 – 0.5 mm! Kadangi į ją patenka
nedidelis šviesos srautas, vaizdo eksponavimas gali užtrukti nuo kelių sekundės dalių
iki keleto valandų. Skardinis kvadratėlis su
skylute viduryje klijuojamas į degtukų dėžutėje išpjautą kiaurymę (nuotraukos 2, 3).
Iš naujos (pilnos) kasetės ištraukiame dalį
fotojuostelės, kuri prakišama pro degtukų

24 laikas.lt įdomus ir gyvas 2011 birželio 13 – liepos 11
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Redesign and regular design of the leisure magazine “laikas.lt”. Newly redesigned magazine launched in April 2011. 145 x 210 mm.
More on: http://www.laikas.lt/lt/zurnalas/ — from Nr.10 to Nr.18.
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4

24 laikas.lt įdomus ir gyvas 2011 rugpjūčio 8 – rugsėjo 5
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Krepšinio šalyje lietuvoje daugeliui jau turbūt į Kraują įaugo
bruožas nuolat burtis su draugais ir palaiKyti šios sporto šaKos
nacionalinę rinKtinę arba mėgiamą Klubą. Kai Kuriems tai laisvalaiKis,
Kitiems gi – gyvenimo būdas.

Sporto aiStruolių kultūra:
nuo paGarboS varžovui
iki nežaboto Smurto
Redesign and regular design of the leisure magazine “laikas.lt”. Newly redesigned magazine launched in April 2011. 145 x 210 mm.
More on: http://www.laikas.lt/lt/zurnalas/ — from Nr.10 to Nr.18.
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kulinarinės
knygos:
18

24 laikas.lt įdomus ir gyvas 2011 spalio 3 – lapkričio 14

19

ekspertai prieš mėgėjus

kuliNariNės kNygos vis daŽNiau uŽkariauja kNygyNų leNtyNas,
jos karaliavo ir šių metų vilNiaus kNygų mugėje. Žymių ŽmoNių ir
paprastų kuliNariNių kNygų mada į pasaulį prasiverŽė staiga, kad ir
kaip būtų keista, lietuvoje ji Nepasiekė tokio aNšlago kaip uŽsieNyje.

ne patys patiekalų
receptai sugulę į
kulinarijOs knygas
jiems sukuria Vertę,
O Vardai žmOnių,
kurie jas rašO.

monikos požerskytės nuotr.

P

asak dvi knygas apie maisto
gaminimą išleidusios Beatos
Nicholson, kulinarinių knygų
yra be galo daug: „Tai visame
pasaulyje aktyvi leidybos rūšis,
Anglijoje kas savaitę išeina
po keletą naujų knygų. Viena populiaraus
angliško maisto žurnalo redaktorė, kuri puikiai išmano kulinarinių knygų leidybą, sako,
kad dabar ir Anglijoje yra tam tikros tendencijos, yra super populiarios knygos, kurias
išleidžia populiarūs virėjai tokie kaip Jamie
Oliver, bet yra ir aibė nišinių nedidelių knygų,
kurios išleidžiamos mažesniais tiražais.“
Kauno apskrities viešosios bibliotekos,
pagrindinės saugyklos vedėja Aušra Karpinskienė teigia: „Kulinarinės knygos buvo
populiarios visada, šiuo metu tai dar didesnė
mados banga, kuri nusirito ir iki įžymių žmonių. Be to, ne visiems maisto gaminimas yra
reikšmingas dalykas, savotiškas menas. Be
abejo, jos skatina žmones gaminti namuose,
būti kartu su šeima, bet tuo pačiu, jos populiarios ir dėl žinomų žmonių vardų.“

KuLiNaRiNės KNygos iR
DViejų Rūšių autoRiai
Tokie vardai kaip Jamie Oliveris visame
pasaulyje yra tapęs savotišku prekiniu koky-

bės ženklu maisto gamybos srityje. Lietuvoje
vienas iš tokių pavyzdžių yra Linas Samėnas,
kuris savo kelią į žvaigždžių virtuvę skynėsi
žongliruodamas patiekalais, užkariavusiais
lietuvaičių širdis ir skrandžius. Tai viena
grupė žymių kulinarų…
Kiti – šiek tiek kitokie kulinarijos ekspertai-mėgėjai, dažniausiai jau prieš paskelbdami apie savo sugebėjimus virtuvėje yra
gerai žinomi viešojoje erdvėje. Galima sakyti,
kad ne patys patiekalai ir jų receptai sugulę į
kulinarijos knygas jiems sukuria vertę, o vardai žmonių, kurie jas rašo. Pastarasis klausimas, vėl gi, labai diskutuotinas, kiekvienas
gali atsirinkti tai, kas jam patinka, kaip
sakoma „dėl skonio nesiginčijama“.
Tarp užsienio žvaigždžių-kulinarų yra ir
tokie vardai kaip Gerardas Depardieu, Sophia
Loren, Eva Longoria, Gwyneth Paltrow, Sheryl
Crow, Alicia Silverstone, Oprah, Mario Lopez,
Paul Newman, Frank Sinatra ir kiti. Daugumai gali atrodyti neįtikėtina, kad Holivudo
gražuolės dar ir gaminti moka.

gyVeNimo būDo LiteRatūRa
Virėjas profesionalas L.Samėnas mano, kad
„kulinarinė ar kita knyga parodo žmogaus
aplinkinio pasaulio supratimą ir jo individualų požiūrį į viską, taip pat ir maistą“.

Redesign and regular design of the leisure magazine “laikas.lt”. Newly redesigned magazine launched in April 2011. 145 x 210 mm.
More on: http://www.laikas.lt/lt/zurnalas/ — from Nr.10 to Nr.18.
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Sužavėk
Naujiena!
sužavĖk

28
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„Trevor Sorbie“ purškalas pakeliantis
plaukus nuo šaknų. Kaina 34,50 Lt
D, S, K, Kri ir Dro*

Stebuklingas
Argano aliejus

Populiariausia „Umberto Giannini“ priemonė.
Želė garbanoms, bangoms formuoti.
Kaina 27,50 Lt. D ir S*

Argano medis, augantis tik Maroke yra nykstanti rūšis, saugoma Unesco.
Tačiau šio medžio aliejus vertinamas visame pasaulyje dėl gydančių, minkštinančių, maitinančių ir ląstelių senėjimą stabdančių savybių.
Argano aliejus įsigeria į plaukus neapsunkindamas jų, kaip daugelis kitų
aliejų. Praturtina ir skatina natūralų spindesį, glotnina bei gydo plaukus.
Sulaiko drėgmę viduje, todėl plaukai tampa švelnūs it šilkas ir nepriekaištingai spindi. Nesikaupia ant plaukų, todėl neleidžia susiriebaluoti. Jūsų plaukai
atrodys sveikai ir natūraliai žvilgės. Tinka visų tipų plaukams. Ieškokite „Sarma“
ir „Douglas“ parduotuvėse. Argano aliejaus reikia labai mažai, todėl jo užteks
ilgam! Kaina 49,90 Lt

Dar viena
puiki naujiena,
Sausas
Šampūnas
išskirtinai tik
brunetėms!
pagaliau jis atkeliavo!
po 5 metus trukusių bandymų, mes sukūrėme aukščiausios kokybės sausą šampūną tamsiems plaukams.
Ši priemonė puikiai tinka tais atvejais kai neturite laiko išsiplauti plaukų įprastu būdu, arba jei norite leisti jiems pailsėti
nuo kasdieninio plovimo ir džiovinimo.
Šis sausas šampūnas sukurtas būtent tamsiems plaukams,
todėl nepalieka jokių baltų žymių, o jeigu dažote plaukus jis
net padės paslėpti ataugusias šaknis! Taip pat ši priemonė
pakelia plaukus nuo šaknų. Ieškokite „Sarma“ ir „Douglas“
parduotuvėse. Kaina 29,90 Lt

„Lee Stafford“ šampūnas, naikinantis
nepageidaujamus gelsvus atspalvius
Kaina 24,90 Lt. D, S ir K*

„Lee Stafford“ stebuklinga kaukė plaukams, skatinanti plaukų augimą. Padės užsiauginti ilgus ir sveikus plaukus. Kaina 34,90 Lt. D ir S*

„Umberto Giannini“ ypač didelį plaukų
purumą sukuriantis nuostabaus kvapo
purškalas. Kaina 33,50 Lt.. D ir S*

*D – „Douglas“, S – „Sarma“, Dro – „Drogas“, K – „Kosmada“, Kri - „Kristiana“
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„Vegetable Orchestra“22
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nuo pomidoro iki daržovių orkestro

vienas įDomiausių ir turbūt pats skaniausias orkestras yra įsikū ręs vienoje. 1998 m. benDraminčių suburtas „vegetable orchestra“
sugebėjo prakalbinti ir užgroti įmantriausias meloDijas... Daržovėm is! į „vegetable orchestra“ koncertą galima nueiti ir nepavalgius, nes
jo pabaigoje visi susirinkę gali pasi garDžiuoti šviežia Daržovių sriuba.
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Dub Fx
& Fairy
Flower live
@LOFTAS

G

35

04 07,
21:00

Menų fabrikas LOFTAS, Švitrigailos g. 29, Vilnius, Kaina: nuo 55 Lt

atvės muzikos karalius – Vilniuje!
Šiuo metu aktyviai po Europą
keliaujantis ir naujus įrašus pristatantis atlikėjas aplankys ir Vilnių.
Betono džiunglių dainininkas,
beatbox talentas ir tiesiog unikalios muzikos kūrėjas Dub Fx
maloniai nustebino savo gerbėjus
Lietuvoje. Intensyviai keliaujančio
ir Europoje koncertinį turą pristatančio atlikėjo žemėlapyje mūsų
šalies nebuvo. Tačiau vietinių gerbėjų užsispyrimo ir atkaklumo dėka Dub Fx apsigalvojo, tuo sukeldamas ažiotažą Lietuvoje.
Dub Fx (tikrasis vardas Benjamin Stanford)
yra street-loop-beatboxer, užaugęs Melburne,
Australijoje, grojo įvairių muzikinių žanrų grupėse: pradėjęs dainuoti vos 14, su draugais įkūrė

reggae‘o – rock‘o grupę. Atšventęs 18-ąjį gimtadienį įsigijo pirmuosius efektų pedalus (ang.
loop station). Iš pradžių šį prietaisą naudojo
tikėdamasis pagerinti savo gitaros skambesį,
tačiau garsas vis dar buvo blogas. Vėliau Benjamin’ui kilo idėja – kuri tuo metu atrodė visiškai absurdiška – prie pedalų prijungti paprastų
paprasčiausią mikrofoną. Niekas šio poelgio
nesuprato ir nepalaikė, tuo tarpu Dub Fx toliau
žaidė bei eksperimentavo studijoje. Ir prisieksperimentavo: 2005 metais išleido itin sėkmingą
pirmąjį solinį albumą.
Dabar live pasirodymų metu unikaliam garsui sukurti Dub Fx naudoja tuos pačius efektų
pedalus ir, žinoma, savo fenomenalų balsą.
Tiesa, dažnai scenoje atlikėjui talkina jo sužadėtinė ‘Flower Fairy’ (liet.: Gėlių Fėja; tikrasis
vardas Shoshana Sadia), kurią jis sutiko kelio-

nių po Europą metu. Paprastai Dub Fx koncerto
metu šalimais stovinti Flower Fairy pardavinėja
jo kompaktinius diskus arba dainuoja, niūniuoja,
užveda garsų sustojusius pasiklausyti praeivius.
“Niekas nepasikeitė nuo tų laikų kai koncertavau gatvėje: nepriklausau jokiai įrašų kompanijai ar reklamos agentūrai, nepriklausau niekam.
Neturiu vadybininko, manęs negroja per radiją,
manęs nerodo per televizorių, bet aš to niekada
ir nesiekiau”, – sako Dub Fx, paklaustas kiek
jam svarbu išlikti originaliam šiame chaltūros
pasaulyje. „Gatvėje koncertuoju, kad parduočiau
savo diskus, kad turėčiau už ką pavalgyti, už ką
keliauti. Niekur neskelbiu, kad tada ir tada, ten ir
ten aš pasirodysiu, nes tada ateitų šimtai, kurie
jau žinotų kas aš esu ir nieks nieko nenupirktų“.
Atlikėjas prideda, kad vienintelė priežastis kodėl
jis daro pasirodymus klubuose yra ta, kad visi

GATVĖJE KONCERTUOJU,
KAD PARDUOČIAU SAVO DISKUS,
KAD TURĖČIAU UŽ KĄ PAVALGYTI,
UŽ KĄ KELIAUTI.
žmonės, kurie nori jį išgirsti, galėtų tai padaryti
tiksliu laiku ir konkrečioje vietoje.
Šis paprastas žmogus savo balsu, boso
efektais, loop pedalais, įvairiomis technikomis ir talentu viską sujungia taip harmoningai,
kad muzika abejingų nebepalieka. Aišku viena:
balandžio 7 d. Dub Fx & Flower Fairy
LIVE@LOFTAS bus tai, ko Vilniaus melomanai
laukė jau labai seniai.

•

Renginį organizuoja VšĮ “Rugsėjo 1-oji”.
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Bobby
McFerrin
(JAV)
pristato renginių gidą
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V

ieni po jo koncerto verkia iš susijauambicingas albumas „VOCAbuLarieS“, įrašytas
dinimo, kiti tiesiog žiūri nustėrę. Šimtai su keliomis dešimtimis vokalistų. B.McFerrino
jaunuolių, išgirdę jį, nusprendžia eiti
koncertų programos labai įvairios, tačiau Kaune
muzikos keliu, nors netrūksta ir sakan- publika išgirs tai, ką dainininko gerbėjai vadina
čių, kad pasiekti tokį meistriškumą vis tiek
„legendiniu, išgrynintu Bobby pasirodymu" – atlibeviltiška. Tūkstančiai apsilankiusiųjų koncerte
kėjas į sceną žengs vienas, apsiginklavęs tik
įsigyja visus šio atlikėjo įrašus, o tokių, kurie gaimikrofonu ir begalinėmis improvizacijos galimylėtų aplodismentų, tiesiog nepasitaiko. Džiazo
bėmis. Kai išgirsti, kaip šis „žmogus – orkestras"
pasaulyje maža menininkų, kurie keltų tokį
susižavėjimą, kaip garsiausias šių metų „Kaunas Jazz“ dalyvis amerikietis dainininkas Bobby
KAI IŠGIRSTI, KAIP JIS KAITALIOJA
McFerrinas. 1984-aisiais šį vokalistą išgarsino
albumas „The Voice“ – kone revoliuciją sukėlęs
NATAS IR NET BALSO TEMBRUS,
įrašas, kuriame atlikėjas ne tik pagrindinę vokalo,
NEBELIEKA KLAUSIMŲ, AR
bet ir visų instrumentų partijas įrašė tik savo
balsu. Vokalo virtuozas nuo tos akimirkos stePELNYTAI BOBBY VADINAMAS
bino nuolat. 1988-aisiais įrašytas, iki šiol visame
ŠIŲ
DIENŲ MOZARTU.
pasaulyje niūniuojamas kupinas optimizmo
himnas „Don't Worry, Be Happy“, suburtas
dešimties vokalistų kolektyvas „Voicestra“, pasižaibiškai kaitalioja natas ir net balso tembrus,
rodymai su simfoniniais orkestrais, dirigavimas
tuo pačiu metu dar spėdamas į krūtinę mušti
La Scala teatre, bendradarbiavimas su garsiais
ritmą, nebelieka klausimų, ar pelnytai Bobby
muzikantais Herbie Hancocku bei Chicku Corea,
vadinamas šių dienų Mozartu. Ryškiausia
10 pelnytų prestižinių „Grammy“ muzikos apdožvaigždė „Kaunas Jazz“ istorijoje kviečia į konvanojimų – tai tik dalis įspūdingų B.McFerrino
certą, priversiantį pamiršti viską, ką žinote apie
biografijos akimirkų. Nuo J.S.Bacho iki The
muziką ir dainavimą. Tik paskubėkite, atvirai
Beatles kūrybos ar arijų iš populiarių miuziklų
sakome, kasose bilietų greitai gali ir nelikti.
itin platų repertuarą turintis atlikėjas kiekvieną
net iki skausmo pažįstamą melodiją priverčia
Kauno sporto halė, Perkūno al. 5, Kaunas
skambėti unikaliai. Naujausias Bobby iššūkis –
Kaina: 90 – 190 Lt

•

05 01, 19:00
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Džiazuojanti
liepa
TyTuvĖNų vASAROS fESTIvALIS

F. P. Froehly
Pristato savo
lietuvišką Modernaus džiazo trio,
įkvėPtą rytų
euroPos įtakos.

07 03,
14:00
Kurtuvėnų svirnas, Kaina: 11 – 21 Lt

D

alyvauja: „Modern Jazz Trio“ (Vokietija-Lietuva): Jean P.Froehly (gitara,
vokalas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), Darius Rudis (perkusija).
Diplomuotas džiazo gitaristas iš Vokietijos Jeanas P. Froehly, dabartinis Vokietijos Ambasados Vilniuje Kultūros ir spaudos departamento

pirmasis sekretorius, pristato savo lietuvišką
modernaus džiazo trio, įkvėptą Rytų Europos
įtakos ir tokių muzikantų kaip kad Attila Zoller.
J.P. Froehly muzikuoja kartu su Vyčiu Nivinsku
(kontrabosas). Atlikėjas muzikos kritikų įvardijamas kaip „svarbi figūra tarp jaunųjų Lietuvos džiazo muzikantų”. Jis demonstruoja brandų

muzikinį mąstymą ir aukštus techninius įgūdžius,
grojimo stilius charakterizuojamas kaip turtingas, atlikėjui būdingas sodrus garsas ir gilus
ekspresyvumas. D.Rudis (mušamieji) laikomas
vienu geidžiamiausių būgnininkų Lietuvoje, puikus džiazo improvizuotojas.
Programoje: šiuolaikinio džiazo improvizacijos.

•
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pagal astrologę simsoniją veber

a
v
i
n
a
s
tam, kad pajudintumėte reikalus iš
vietos, turite nepalikti jų kitiems.
tačiau nepersistenkite – neskubėkite reikšti savo kategoriškos nuomonės, o stenkitės įsiklausyti ir į
kitus. Būkite dėmesingas artimiesiems, nebijokite reikšti jausmų.
gali būti, kad vyksite į kelionę,
tačiau ne poilsio, o darbo reikalais.
J
a
u
T
i
s
turbūt jau pats laikas pasirūpinti savo
sveikata: peržvelkite savo mitybą,
apsilankykite sporto klube ar tiesiog
pasivaikščiokite gryname ore. šį
mėnesį itin norėsis kurti ateities planus su savo antrąja puse, galbūt imsite
planuoti dideles romantiškas atostogas. tačiau būkite atsargūs, nes jaučiams gruodis ̶ išsiskyrimų mėnuo.
D v y n i a i
šį mėnesį būsite labai emocingi,
ypač, kai kalba pasisuks apie pinigus ir karjerą. tačiau atsiradusi
emocinė įtampa bus tik jūsų galvoje – aplinkiniai vertins jūsų darbą.
Be to, turėtų sektis su sudėtingomis užduotims. paskutinėmis
mėnesio dienomis nusiraminsite
ir pajausite tikrą švenčių dvasią.
v
ė
ž
y
s
Vėžiams gruodis – darbingas mėnuo.
Nors bus sunku susilaikyti nuo
pokalbių su kolegomis ir ilgesnių
kavos pertraukėlių, bet galiausiai
susitvardysite ir atliksite visus darbus. Antroji mėnesio pusė bus skirta
kultūrai: norėsite lankytis koncertuose, spektakliuose ir parodose.
L
i
ū
T
a
s
Liūtams gruodis bus tarsi sugrįžimas į save. pastaruoju metu jautėtės taip, lyg kita veikla atitraukdavo
dėmesį nuo jūsų vidinio pasaulio.
gruodį imsite pastebėti, ko jums
išties nereikia, išryškės jūsų prioritetai. saugokitės traumų – mėnesio vidurys bus ypač rizikingas.
M e r g e L ė
Mergelėms gruodis – iššūkių mėnuo.
Visą mėnesį susidursite su neįprastomis situacijomis, tačiau nesijaudinkite – dabar jums nieko nėra
neįveikiamo. tiesa, prieš darydami išvadas, remkitės patarle: „du
kartus pamatuok, trečią – pjauk“.
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s v a r s T y K L ė s
stenkitės kuo daugiau dėmesio skirti
šeimai ir artimiesiems. gruodį jums
ypač norėsis reikšti savo nuomonę ir
dėl to susilauksite nemažai kritikos.
jausitės labai energingi, todėl greičiausiai nuspręsite imtis naujos veiklos. Be to, šį mėnesį palankus metas
planuoti atostogas į šiltus kraštus.
s K o r p i o n a s
Nors iš prigimties esate emocingi,
gruodžio mėnesį stenkitės bent
minutei susilaikyti prieš veldamiesi
į bet kokias intrigas. Visą laiką jausitės labai romantiški ir norėsis
mylimo žmogaus šilumos. pirma
mėnesio pusė bus itin sėkminga
dirbantiems
kūrybos
srityje.
Š
a
u
L
y
s
gruodžio mėnesį norėsis ramybės ir
vienatvės, todėl šurmulys ir vakarėliai jus šiek tiek nervins. gali būti, kad
jūsų kažkas prašys paskolos – būkite
atidūs, nes galite susidėti su nesąžiningu žmogumi. itin palankus metas
investicijoms. Meilės reikaluose
seksis kaip niekada, tačiau nesusižavėkite netinkamais partneriais.
o ž i a r a g i s
gruodžio mėnesį būsite tikras lyderis: jums seksis tiek darbe, tiek
asmeniniame gyvenime. tiesa,
stenkitės neužriesti nosies – išlikti
paprastam gali būti labai sunku
dėl užgriuvusios sėkmės. Mėnesio
gale gresia apsinuodijimas maistu,
tad per šventes stenkitės nepersivalgyti ir riboti šventines vaišes.
v a n D e n i s
gruodį busite tokie darbingi, kad
kalėdinę dvasią pajausite tik likus
vos kelioms dienoms iki jų. jums gali
pasiūlyti naują darbą, tačiau neskubėkite priimti pasiūlymo, išsiaiškinkite, ar
tikrai to norite. sulauksite dėmesio iš
senos simpatijos ar buvusio partnerio.
ž
u
v
y
s
Norėsis leisti laiką su artimaisiais,
tačiau nepersistenkite – yra darbų,
kuriuos būtina atlikti. Būsite puikus
dovanų konsultantas, nes jausite, kas
gali nudžiuginti jūsų artimuosius,
draugus ir kolegas. Mėnesio viduryje
galite pajausti įtampą darbe, tačiau
ji truks vos kelias dienas, todėl pasistenkite per daug neišsimušti iš ritmo.
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1. Jeigu bėgi maratone trečias ir aplenki
antrą, tai kelintas tu bėgi?
2. Yra 10 vaikų ir 10 obuolių pintinėje.
Kaip padalinti kiekvienam po obuolį,
kad vienas obuolys liktų pintinėje?
3. Jūs esate tamsiame kambaryje,
kuriame yra žvakė, žibalinė lempa ir
židinys. Ką pirmiausia uždegsite?
4. Kas yra tarp kalno ir slėnio?
5. Kiek ABĖCĖLĖJE raidžių?
6. Ar galima nešti šuniuką tuščiame
maiše?

6

7. Skrenda trys stručiai. Vieną medžiotojas nušovė. Kiek jų liko?

3

8. Liūtas sukvietė visus žvėris į vestuves.
Jiems reikia perplaukti upę, kurioje yra
krokodilų. Kaip tai padaryti?
9. Kaip numesti kiaušinį, kad nukritęs
1metrą jis nesudužtų?

7

10. Kaip įmanoma 30 dienų nevalgyti ir 30
naktų nemiegoti?
11. Kiek mėnesių turi 28 dienas?
ATSAKYMAI:

1. Antras; 2. Paskutiniam vaikui duoti obuolį su pintine;
3. Degtuką; 4. Žodelytis ir; 5. Žodyje yra tik 9 raidės; 6. Ne,
nes jei šuniukas maiše, jis nėra tuščias; 7. Stručiai neskraido;
8. Upėje nėra krokodilų, nes visi dalyvauja liūto vestuvėse;
9. Reikia numesti 1.20 m, tada nukritęs 1 m jis nesudužtų;
10. Dienomis miegoti, o naktimis valgyti; 11. Visi.

Rekomenduojame

turiningam laisvalaikiui, www.laikas.lt
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PalePink save
ir savo Piniginę
Design of the online store “pirk.lt” catalogue. 170 x 160 mm. October 2011.
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Tik šį
mėnesį Pirk.lT
dovanoja nemokamą
PrisTaTymą į namus!
Pirkdamas prekę, nepamiršk
įvesti akcijos kodo
NEMOKAMAS
PRISTATYMAS, ir ji bus
pristatyta
NEMOKAMAI.
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laikroDžiai

Žinokite
tikslų laiką
stilingai...

„Ck Calvin klein
k0J23104
Cobblestone“.

N

-66 Lt

Įprasta kaina – 659 Lt.
Pirk.lt kaina – 593 lt.

ATūrAlioS odoS juodas dirželis su nerūdijančio
plienu korpusu, kurio dydis
– 16 x 93 mm, sudaro nedalomą
visumą. Toks subtilus dizainas leis
Jums šiuo laikrodžiu pagyvinti tiek
kasdienį, tiek šventinį įvaizdį. Ciferblato spalva – juoda, stiklas – mineralinis. Mechanizmas – kvarcinis (Šveicarija). Atsparumas – 30 M.

-47 Lt
„Guess W75015G3“.
Įprasta kaina – 460 Lt.
Pirk.lt kaina – 413 lt.

-47 Lt
„Guess W70004G2“.
Įprasta kaina – 460 Lt.
Pirk.lt kaina – 413 lt.

-57 Lt
„Guess W90018G1“.
Įprasta kaina – 560 Lt.
Pirk.lt kaina – 503 lt.

-72 Lt

„emporio
armani
ar0731“.

300

www.pirk.lt
parduotuveje rasite
daugiau nei 300
modelių laikrodžių

J

-50 Lt

Įprasta kaina – 719 Lt.
Pirk.lt kaina – 647 lt.

UodAS CiferblATAS ir tokios
pat spalvos natūralios odos dirželis sudaro puikų derinį, specialiai sukurtą besirūpinančiai savo
išvaizda moteriai, kuri, pasikliaudama savo skoniu, išsirenka kokybišką prekę. laikrodžio korpusas (38
x 19 mm) pagamintas iš nerūdijančio plieno. Jo mechanizmas – kvarcinis (Japonija). Atsparumas – 50 M.
Ciferblato stiklas – mineralinis.

„guess i80305l1“.
-66 Lt
„Ck Calvin klein
k2241104 new Bold“.
Įprasta kaina – 659 Lt.
Pirk.lt kaina – 593 lt.

Design of the online store “pirk.lt” catalogue. 170 x 160 mm. October 2011.

-43 Lt
„Ck Calvin klein
k2621126 Classic“.
Įprasta kaina – 432 Lt.
Pirk.lt kaina – 389 lt.

-103 Lt
„Ck Calvin klein
k9423107 Glam“.
Įprasta kaina – 1029 Lt.
Pirk.lt kaina – 926 lt.

Įprasta kaina – 490 Lt. Pirk.lt kaina – 440 lt.

M

oTeriŠko lAikrodžio korpusas – iš nerūdijančio plieno. Jo dydis – 28 x 36 mm. Sidabrinė, kaip ir pats ciferblatas, apyrankė taip
pat iš nerūdijančio plieno. Ji, skildama į dvi grandinėles,
paverčia šį „Guess“ modelį išskirtiniu aksesuaru. laikrodžio mechanizmas – kvarcinis (Japonija). Atsparumas –
30 M. Ciferblato stiklas – mineralinis.
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avalynė moterims neatsili kite nuo mados su
batais ir sau somis
kojomis ...
-200

patogiais
Batai
„ecco Hobart
25mm“.
Įprasta kaina – 562 Lt.
Pirk.lt kaina – 399 lt.
Rudi ir juodi.

Lt

„eCCo“ MoTeriŠkų batų vidus
pagamintas iš natūralios odos ir
tekstilės audinio, tad jie itin patogūs ir idealiai prisitaikantys prie pėdos formos. Šie
batai užsegami užtrauktukais iš vidinės pusės, o
viršuje esantis sagtis leidžia reguliuoti auliukų plotį.
nors kulniuko aukštis tik
3 cm, tačiau subtilus batų
dizainas suteikia įvaizdžiui
prabangos ir elegancijos.

-163 Lt

Batai
„ecco siberia“.
Įprasta kaina – 562 Lt.
Pirk.lt kaina – 399 lt.

I

Tin ŠilTi, lankstūs ir patvarūs
natūralios odos „ecco“ moteriški batai. kailinis, iš tekstilės
pagamintas, batų vidus šildo kojas
ir suteikia joms komforto jausmą. 37
cm ilgio auliukas šiuos pojūčius dar
labiau sustiprina, o minkštas įdėklas
palaiko geresnę pėdos amortizaciją.

Batai „ecco
lagrande 85MM“.

N

Įprasta kaina – 649 Lt. Pirk.lt kaina – 449 lt.

ATūrAlioS odoS „ecco“ moteriški batai užtikrina ilgaamžiškumą ir patogumo jausmą.
Minkštas išimamas batelių įdėklas palaiko geresnę pėdos amortizaciją. Jų padas, pagamintas iš sintetinių medžiagų, užtikrina ilgaamžiškumą ir atitinkamą lankstumą. 8,5 cm aukščio
kulnas suteikia šiai avalynei elegancijos. Taigi „ecco“ pasirūpino patvarumu, lankstumu ir gracija.

Design of the online store “pirk.lt” catalogue. 170 x 160 mm. October 2011.

-163 Lt
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Šiandien LaiKraŠTyje – „VersLO OrBiTa“

Lietuviškos mafijos monolitas (1)

Šiandien Lž

3p.

Tiek žmonių,
kiek savaitgalį buvo J.Basanavičiaus gatvėje, būriuodavosi
tik per patį atostogų karštymetį.

3p.

Kauno apygardos teismas
patenkino Kauno rajono
ugniagesių pateiktą prašymą
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų
vadovo galbūt neteisėtai skirstytų
valstybės lėšų.

6p.

didžiosios Britanijos
leiboristai, per visuotinius
rinkimus pralaimėję konservatoriams ir praradę valdžią,
išsirinko naują lyderį.

9p.

iškeldinto skarulių
kaimo gotikinė bažnyčia
įamžinta gausiai iliustruotu leidiniu „Skaruliai“. Bažnyčia
išlaikiusi bene seniausią medinį
altorių ir daug kitų senųjų interjero elementų.

13p.

Šalies čempionui
„Lietuvos rytui“ nepavyko sezono pradėti pirmuoju
trofėjumi – Baltijos krepšinio
taurė liko Estijoje.

Šie metai Lietuvai prasidėjo dar vienu teisingumo pralaimėjimu – nuodugniai ištirta, įrodymais gausiai paremta ir teisiškai tvirta kontrabandininkų byla,
pradėjusi sukti antrą ratą per visų instancijų teismus, finišavo Vilniaus apygardos teisme ir nudžiugino kontrabandos karalius švelniomis bausmėmis ar net
išteisinimu, nors jų sukurta nusikalstama šešėlinė sistema kainavo valstybei milijoninius nuostolius. Galima padaryti šokiruojančią drastišką išvadą: Lietuvoje tarp šešėlinės ir teisingumo sistemos nėra ribos – tai monolitas. Tomo ČerNyševo (eLTA) NuoTrAukA
Išsamiau 10, 11 psl.

•

Teisę į algą apsigina kas mėnesį
Daiva Baronienė

Ukmergės ligoninės darbuotojai
jau įprato kas mėnesį motyvuotai
aiškinti, kodėl jiems reikia uždirbto
atlygio. Pinigai laiku išmokami tik
įvardijus priežastį ir įrodžius, kad
jie – būtini.

K

iekvienas iš 500 gydymo įstaigos darbuotojų, norintis laiku
gauti atlyginimą, turi rašyti
prašymą ir išsamiai papasakoti savo
privataus gyvenimo užkulisius. Vyriausiasis gydytojas Algimantas Velička puikiai žino, kada kuris iš jų
krikštija vaiką, švenčia jubiliejų,
moka pensijos draudimą ar kreditą.
Ligoninės vadovas kas mėnesį patenkinana tik 15-17 gautų prašymų.

ir skaudu, ir žemina.

LŽ kalbintos Ukmergės ligoninės
kardiologijos skyriaus darbuotojos,
išskyrus gydytoją ir pensiją gaunančią slaugytoją, prašymus laiku
išmokėti uždirbtus pinigus, ir dar
pateikdamos svarius argumentus,
sakė rašiusios jau ne kartą. “O ką
daryti, kai vaikus reikia išleisti į mokyklą, o atlyginimo negauni?” – su
ašaromis akyse kalbėjo šio skyriaus
slaugytoja Gitana Šidlauskienė.
Moteris prisipažino, kad jai skaudu
ir žema raštu prašyti uždirbtų pi-

Finansai

nigų, tačiau kitos išeities nematanti.
Kardiologijos skyriaus vyresnioji
slaugytoja Danguolė Kizlienė teigė,
jog tam, kad gautų atlyginimą, turėjo viešinti visas asmeninio gyvenimo peripetijas, aiškinti, kad turi
mokėti pensinio draudimo įmokas,
rašyti apie tai, kada jos šeimoje rengiamos krikštynos. Medikė pridūrė,
jog visos nurodytos priežastys pinigų skirstytojams pasirodžiusios
svarios, tad darbo užmokestis jai
buvo išmokėtas anksčiau negu daugeliui kolegų.

G.Šidlauskienė ir D.Kizlienė pasakojo, kad algos darbuotojams mokamos pagal nurodytos priežasties svarumą. / DAIvos BAroNIeNės NuoTrAukA
gus gavau praėjus trims savaitėms,
kai pailsėjusi grįžau į darbą”, – patvirtino ir slaugytoja G.Šidlauskienė.
“Gal tik aš viena dar neprašiau
laiku išmokėti atlyginimo. Esu pensininkė, tad džiaugiuosi turėdama
darbą. Tiesą sakant, manau, kad ir
paprašiusi nesugebėčiau įrodyti
esanti verta laiku gauti atlyginimą”,

– LŽ liūdnai prisipažino slaugytoja
Janina Mikoliūnienė.
Ligoninės vyriausiasis gydytojas
A.Velička neprisiminė, kieno iniciatyva įstaigoje atsirado paprotys
raštu prašyti atlyginimų. Esą ši
idėja lyg ir visiems kartu tariantis.

išsamiau

•3 psl.

Finansų ministrė I.Šimonytė tikisi,
kad Seimas patvirtins Vyriausybės
rengiamą kitų metų valstybės biudžetą. Siekiant sumažinti deficitą,
ministrės teigimu, 2011-aisiais
svarbu neišlaidauti ir mąstyti, kaip
padidinti pajamas. Naujų mokes-

Užsienis

Kelyje žuvo
turistai

čių įvedimui, kuriam priešinasi ne
tik nemaža dalis visuomenės, bet ir
valdančiosios koalicijos partneriai,
ministrė mato alternatyvų.
Finansų ministrė I.Šimonytė kritikuoja valstybines institucijas, norinčias kitais metais gauti 4 mlrd.

Apie 50 žmonių vežęs lenkų turistų
autobusas nuriedėjo nuo greitkelio
A10 maždaug už 30 kilometrų į rytus
nuo Berlyno. Turistai vyko namo į
Lenkiją po atostogų Ispanijoje. Kelyje sekmadienio rytą autobusas susidūrė su kita mašina. Mažiausiai 11
žmonių žuvo, septyni – sužeisti sunkiai, 22 keleiviai patyrė ne tokius
sunkius sužeidimus. Preliminarus
policijos tyrimas rodo, kad autobusą
nuo kelio nustūmė iš greitkelio išsukantis automobilis. Frankfurto prie
Oderio policijos atstovas Peteris Salenderis pranešė, kad lenkų autobusas nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į
tilto atramą, nes mėgino išvengti susidūrimo su lengvuoju automobiliu.
Avarija galėjo įvykti ir dėl nepalankių oro sąlygų. Į įvykio vietą atskubėjo policija, gydytojai ir gelbėtojai
– apie 250 žmonių. Sunkiausiai sužeisti žmonės buvo išskraidinti
sraigtasparniais, kitiems pagalba suteikta vietoje. Jie buvo iškviesti iš
Berlyno ir aplinkinio regiono. Autobusu iš Ispanijos keliavę turistai
buvo daugiausia jauni žmonės.

•6 psl.

išsamiau

•

Orai

Naujų prievolių kitąmet nežada

Finansų ministrės ingridos Šimonytės teigimu, planuojant
2011 metų valstybės biudžetą
naujų mokesčių įvesti neketinama. iki minimalių europos
sąjungos reikalavimų esą didės
tik dyzelino ir tabako akcizai.

Už išlikusį nekilnojamąjį
turtą pasiūliusi kompensuoti akcijomis, nemažą būrį
finansiškai neišprususių žmonių
valstybė įmetė į rinką, kurioje jie
nesiorentuoja ir patiria žalą.

Nelaimė patykojo greitkelyje netoli
Berlyno: per autobuso avariją žuvo 11
lenkų turistų, dešimtys sužeisti.

išgyvena įtampą

LŽ kalbinti ligoninės darbuotojai
pasakojo, kad šioje įstaigoje yra nemažai žmonių, paėmusių kreditus,
už juos mokančių palūkanas ir delspinigius, leidžiančių į mokslus vaikus bei turinčių kitokių įsipareigojimų. Todėl net parašiusieji prašymą
ir atskleidusieji silpnąsias savo finansinės padėties vietas dar negali
būti tikri, kad atlyginimą tikrai gaus.
“Jaučiame nuolatinę įtampą. Algos
sumažėjo maždaug 300 litų, o darbo
labai padaugėjo”, – neslėpė D.Kizlienė. Vyresnioji slaugytoja sakė,
kad uždirbti pinigai sumokami
maždaug per tris kartus. Medikė
taip pat pabrėžė, jog, ko gero, nė
vienas ligoninės darbuotojas nėra
laiku gavęs atostoginių. “Tuos pini-

17p.

litų didesnį finansavimą nei šiemet. Ministrė apgailestauja, kad
sunkmetis neprivertė jų įsisąmoninti, jog valstybės ištekliai yra riboti, juos reikia griežtai planuoti.

išsamiau

•2 psl.

Šiandien

Atvės, daugelyje rajonų lis, pūs gūsingas
vėjas. Temperatūra
dieną 14-17 laipsnių
šilumos.

•23 psl.

išsamiau

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios” (prototype). 280 x 420 mm.
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Nesusivaldantis Konstitucinis Teismas?

Kęstutis Girnius

Praeitą savaitę premjeras Andrius
Kubilius pareiškė, kad reikia aiškiau apibrėžti ribą tarp ekonominės politikos ir konstitucinių principų. A.Kubiliaus nuomone,
valdžios sprendimai dėl mokesčių
ar biudžeto išlaidų neturėtų būti
laikomi teisės ar konstitucinės
doktrinos reikalu. Pasak premjero,
Lietuva turėtų geriau susipažinti su
Vengrijos parlamento nutarimu apriboti Konstitucinio Teismo (KT)
galias, priimant sprendimus dėl
biudžeto formavimo ir mokesčių
politikos. Galima tik pritarti abiem
premjero mintims, būtent, kad KT
turėtų minimaliai reguliuoti šalies
ūkį, ir kad KT linkęs peržengti savo
kompetencijos ribas.
Demokratijoje žmonės balsuoja
už partiją, kuri, jų nuomone, vykdys tinkamiausią ūkio ir socialinę
politiką. Jei valdžia nepatenkina lūkesčių, siekiama ją pakeisti, balsuojant už kitas partijas. Rinkėjai,
kurie pirmenybę skiria socialiniam
teisingumui ir lygybei, paprastai

balsuoja už kairiąsias partijas. Tie,
kurie mano, jog valdžia turėtų minimaliai reguliuoti ūkį ir vengti iniciatyvą slopinančių veiksmų, balsuoja už dešiniuosius. Kairieji
dažnai didina mokesčius ir valdžios teikiamų pašalpų apimtį, dešinieji mažina. Balsavimas parodo,
kurią pusę labiau palaiko piliečiai,
taigi kurios valia turi būti įgyvendinama iki kitų rinkimų. KT neturi
uzurpuotų teisių ir galių, kurios
priklauso piliečiams, Seimui, vykdomajai valdžiai.
KT nevalia atimti iš piliečių jų
teisės nustatyti šalies ūkio politiką.
Kuo daugiau KT reguliuoja ūkį,
tuo labiau ji riboja piliečių teises ir
laisvę lemti savo likimą. Po rinkimų
naujai išrinktas Seimas gali atšaukti
neprotingus ar neveiksmingus savo
pirmtako sprendimus. KT turi galutinę ir neskundžiamą teisę vetuoti Seimo įstatymus, tad tik KT
gali keisti savo nutarimus. Tai didina KT atsakomybę veikti atsargiai ir protingai.
Esama aplinkybių, kada KT turi
vertinti ūkio politiką. Pavyzdžiui,
jei Seimas priimtų įstatymą, kuriuo
būtų mažinamos tik lenkų mažumos pensijos, arba didinamas pridėtinės vertės mokestis tik Dzūkijos gyventojams ir įmonėms, arba
pajamų mokestis būtų taikomas tik
vyrams. Kitaip tariant, kai būtų aki-

lyginimų mažinimo per ekonomikos krizę. Jeigu KT mano turįs teisę
smulkiai nurodinėti vykdomajai
valdžiai, kaip elgtis, jis turi pareigą
kuo sklandžiau paaiškinti ir pateisinti savo nutarimą. Deja, KT neišlaikė egzamino, nes jo nutarimų
teisiniai pagrindai yra migloti, grindžiami metaforomis ir neapibrėžtomis sąvokomis.
2002 metų lapkričio 25 dienos
KT nutarime pažymima, kad pensijos gali būti mažinamos išimtiniais atvejais, o sumažintos pensijos gali būti mokamos tik laikinai.
KT nurodė, kad "asmuo, kuris atitinka įstatymo nustatytas sąlygas
senatvės pensijai gauti ir kuriam ši
pensija paskirta ir mokama, turi

manė, jis turėjo detaliai išaiškinti,
kodėl pensijos laikytinos nuosavybe, o ne draudimu, koks yra šios
nuosavybės turinys, kokias teises
įgyja jos savininkas, kurių teisių atsisako jos tiekėjas, kodėl valdžia gali
didinti, bet negali mažinti pensijų,
kodėl vaikai negali paveldėti pensijos, nors gali paveldėti būstą ir t. t.
Lengva skelbti gražiai skambančius nutarimus, primenančius populistų šūkius. Bet kaip juos įgyvendinti sunkiomis ūkio sąlygomis?
Dėl šio klausimo KT nekvaršina
savo galvos, bet palieka Seimui ir
Vyriausybei srėbti jo prisvilintą
košę. SODROS biudžeto deficitas
šįmet vėl sieks beveik 3 mlrd. litų.
Sunku įsivaizduoti, kaip ir kada

Vyriausybė sukaups lėšų pensijoms
kompensuoti.
SODROS reformos vos prasidėjo. Jos bus skausmingos. Speciali
JAV komisija, kuriai buvo pavesta
rasti būdų mažinti valstybės biudžeto deficitą, pasiūlė pensinį amžių pailginti iki 69 metų (jis dabar
67) ir padaryti pensijas labiau progresines, taigi sumažinti mokėjimus
labiau pasiturintiesiems. Pasiūlymai yra kontroversiški. Pavyzdžiui,
nurodyta, kad vadybininkai ir kiti
klerkai gali dirbti iki 69 metų, bet ar
galima to reikalauti iš statybininkų
ar kitų sunkų fizinį darbą dirbančių žmonių? Yra pasiūlymų nustatyti pensinį amžių atsižvelgiant į vidutinę gyvenimo trukmę, o tai
reikštų, jog moterys vėliau išeitų į
pensiją. Nėra vienareikšmių atsakymų į šitokius klausimus, kaip
nėra visiems priimtino socialinio
teisingumo principo. Vyks ilgos
diskusijos, bus ieškoma kompromisų, liks galutiniu sprendimu nepatenkintų žmonių. Kiekvienu atveju sprendimą priims Kongresas,
savo atstovus išrenkantys piliečiai,
o ne JAV Aukščiausiasis Teismas.
Ir Lietuvoje Seimas turi spręsti šitokius klausimus, o ne KT, neatsakingai murmėdamas apie "teises į
nuosavybę" ar "proporcingumą".
Nežinau, kaip sutramdyti augančias KT ambicijas.

praktiką nutraukė, kai Tokiją paliko generolas Douglasas
MacArthuras.
Johnas Alkire’as iš „Morgan
Stanley“ tiki, kad vasaros laikasreikštų naują pakilimą Japonijos
ekonomikai. Kai saulė septynis
mėnesius šviestų viena valanda ilgiau, didėtų vidaus vartojimas,
mat žmonės po darbo eitų į barus,
restoranus, apsipirkti ar žaisti
golfo. Vasaros laikas siejamas su
mažesnėmis avarijomis kelyje ir
nusikaltimais, taip pat didesniu
energetiniu efektyvumu, nes gyventojai mažiau naudoja elektros
ir šildymo. Gerėja net sveikata –
organizmas gauna daugiau D vitamino. „Nuostabiausia, kad tai
nieko nekainuoja. Tai tikras postūmis ekonomikai be jokių lėšų“,
– čiulba J.Alkire’as.
„Dai-Ichi Life Research“ instituto duomenimis, įvedus vasaros

laiką Japonijos bendrasis vidaus
produktas kasmet turėtų išaugti
galbūt net daugiau nei 1,2 trlj.
jenų (apie 15 mlrd. dolerių). Kitas
tyrimų centras, Japonijos produktyvumo centras, skaičiuoja, jog tikėtina, kad būtų sukurta 100
tūkst. darbovietų. Visuomenėje
vis labiau linkstama pritarti vasaros laikui – praėjusiame dešimtmetyje jam pritarė 40 proc. japonų, dabar – 60 procentų. Buvęs
vyriausybės narys HeizoTakenaka
prisimena, kad 2005-aisiais vyriausybė vos nepriėmė vasaroslaiko, tačiau to nepavyko padaryti
dėl biurokratinių kliūčių. Anot
J.Alkire’o, didesnę problemą kelia
tai, kad studentų ir darbuotojų
laiką valdo įmonės ir mokymo
įstaigos. Jei žmonės visą laiką leidžia uždarose patalpose, papildoma saulės šviesos valanda menkai tepagelbės.“

BIG BeNAs
TIk BrITAms

eksperImeNTAI su
BežDžIoNėmIs

Portalas dailymail.co.uk praneša,kad nuo šiol Londonosimboliu
vadinamą Big Beno laikrodžiobokštą galės lankytitik britai:

Portalas Guardian.co.uk
skelbia,kad didžiojoje Britanijojeatliekami eksperimentaisu
gyvūnais:

„Užsieniečiams lipti į istorinįbokštą su Big Beno laikrodžiu,
stūksantį prie britų parlamento
rūmų, uždrausta dėl saugumo sumetimų. Išsamus turistų patikrinimas prieš ekskursiją tapo per
daug komplikuotas ir brangus.
Britai į ekskursijas galės patekti
tik jei su prašymu aplankyti
bokštą kreipsis į savo gyvenamosios vietos savivaldos institucijas.
Big Beno prižiūrėtojas Michaelas McCannas sakė, kad ekskursijos po Vestminsterio rūmus toliau
bus rengiamos, tačiau jose nebeliks vizito į laikrodžio bokštą.“

„Gyvūnų teisių gynėjai tvirtina,
kad į šalį kasmet įvežama tūkstančiai įvairių rūšių beždžionių, kurios uždaromos ir išnaudojamos
laboratorijose. Eksperimentai su
primatais tęsiami, nes1997 metais
įvestame draudime nėra minimos
laisvėje pagautų gyvūnų palikuonių teisės. Skaičiuojama, kad į šalį
2008-2009 metais galėjo būti
įvežta beveik 5 tūkst. primatų, kurie buvo išnaudojami įvairiems
tyrimams. Šie skaičiai buvo iškelti
vidaus reikalų ministrei Lynne
Featherstoneatsakant į parlamento klausimus.“

vaizdžiai pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Bet ir šį principą
reikia atsargiai interpretuoti. Nutarimas įvesti progresinius pajamų
mokesčius nereikštų, kad žmogus
diskriminuojamas dėl jo "socialinės padėties", tad pažeidžiamos jo
konstitucinės teisės.
Daugiausia kontroversijos sukėlė
KT nutarimai dėl pensijų, jų ir at-

teisę į atitinkamo dydžio piniginę
išmoką, t. y. teisę į nuosavybę".
Nuo to laiko populistai tvirtina,
kad pensijų mažinimas yra svetimo
turto pasisavinimas.
Nesuprantu, kaip KT galėjo su
nuosavybe sutapatinti pensijas, mokamas ne iš asmeninių kaupiamųjų
fondų, bet iš visuomenės solidariai
surenkamų lėšų. Bet jeigu KT taip

Reikia viltis, jog Konstitucinis Teismas supras,
kad peržengdamas savo kompetenciją jis
kenkia sau ir valstybei.

•

Kitų balsai
jApoNAI NeTurI
vAsAros LAIko
Britų dienraštis „Theeconomist“
rašo, kadatsukę laiką japonaipagerintų savo ekonominiusrodiklius:

„Pastaruosius du dešimtmečiusJaponijos ekonomika buvo sustingusi.Valstybė išbandė fiskalines priemones, pirmoji pamėgino
skubiai padidinti pinigų masę rinkoje.Tačiau perspektyvos išlieka
niūrios. Gal padėtų papildoma
saulės šviesosvalanda? 27 Europos
Sąjungos valstybės savo laikrodžius viena valanda atgal atsuko
spalio 31 dieną,amerikiečiai tai
padarė lapkričio 7dieną. Japonai
– vienintelė turtingavalstybė, nenaudojanti vasaros laiko.Laikrodžius japonai persukdavo tik
1948-1951 metais, kai kraštą buvo
okupavusios JAV. Bet iš karto šią

Slovakijos ir Europos Komisijos santykiai tebėra įtempti. I.radičova ir J.M.Barroso neranda bendros kalbos. / AFp/scANpIx NuoTrAukA

Slovakija reikalauja atsiprašymo
slovakijoje nerimsta aistros dėl iš Briuselio pasigirdusios kritikos.
premjerė Iveta radičova apkaltino europos sąjungos (es) komisarą
Olli rehną įžeidus slovakijos parlamentą ir tebereikalauja atsiprašymo.

N

esantaika tarp Slovakijos ir Europos Komisijos prasidėjo liepos mėnesį, kai už pinigų
politiką atsakingas komisaras O.Rehnas pasmerkė Slovakijos parlamentą, kuris absoliučia

balsų dauguma nusprendė neteikti
pagalbos krizėje paskendusiai Graikijai. Ši paskola turėjo sudaryti dalį
tarptautinės finansinės pagalbos,
kuri siekia 110 mlrd. eurų. Slovakijos indėlis turėjo būti 817,85 mln.
eurų. Tačiau kai šalies parlamentas

nuo rugsėjo 1 dienos europos vartotojai nebegali nusipirkti 75 vatų
kaitrinių elektros lempučių. 100
vatų lempučių nėra jau nuo
2009-ųjų. europos Parlamentas
(eP) skelbia, kad kaitrinės lemputės dar bus parduodamos, kol
baigsis jų atsargos.
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kai komisaro žodžių nepamiršo ir
tebereikalauja oficialaus atsiprašymo. "Mes buvome vieninteliai,
kurie pasakė "ne". Tačiau esu įsitikinusi, kad šitas "ne" kirbėjo visų
ES šalių atstovų galvose", – tuomet
aiškino I.Radičova, kartu išsaky-

dama visų savo šalies piliečių nuomonę. Pagalba Graikijai buvo tapusi
pagrindine rinkimų į parlamentą,
po kurių birželio 12 dieną į valdžią
ir atėjo nauja iš dešiniųjų ir liberalų
suformuota vyriausybė, tema.
"Mūsų šalis 1998-2002 metais
ėmėsi didelių reformų ir niekas,
pabrėžiu, niekas, mums nepadėjo.
Negavome nė cento. Mūsų piliečiai prisiėmė visą naštą, o ji buvo
tikrai nelengva. Tačiau mes tą
etapą įveikėme įvykdę labai skausmingas ir nepopuliarias reformas, –
priminė I.Radičova, taip įsižeidusi
dėl O.Rehno pareikštų priekaištų,
kad praėjusią savaitę nuvykusi į
Vokietiją pakartojo, jog Slovakija
tebelaukia Briuselio atsiprašymo.
"Būdas, kaip tai padarė O.Rehnas – Briuselio valdininkas, užėmęs
savo postą ne rinkimų keliu, labai
įžeidžiantis, nes jis kalbėjo apie
laisvuose rinkimuose išrinktą Slovakijos parlamentą. Todėl ir reikalauju oficialaus Briuselio atsiprašymo", – pabrėžė Berlyne po
susitikimo su kanclere Angela
Merkel Slovakijos premjerė.
"Atmetu teiginį, kad mes pasielgėme nesolidariai. Šiuo atveju kalbama ne apie solidarumą su krizės
apimta valstybe, o apie solidarumą
su ją valdančiais politikais, kurie pasirodė esantys labai neatsakingi", –
sakė I.Radičova, aiškindama, kad
Slovakija, kuri pati privalo subalansuoti savo šalies biudžetą, sutiko dalyvauti rengiant mechanizmą euro
zonai stabilizuoti, o tai rodo, kad ji
solidari ir atsakinga valstybė. Tačiau
iš Briuselio Slovakija ne tik sulaukė
kritikos, jos valdymo forma buvo
sulyginta su socializmo sistema.
"Europa negali susidaryti iš didžiojo brolio ir daugybės satelitų,
kurie turi paklusniai vykdyti tai, ką
sako stipresni ir turtingesni. Gerai
prisimename, ką reiškia būti satelitu, nes mes tokie buvome ištisus
dešimtmečius, kai turėjome paklusti Maskvai. Nenoriu daryti panašių analogijų, o tik pabrėžti, kad
demokratija – tai mokėjimas įsiklausyti į argumentus tų, kurie gal ir
labai maži, tačiau supranta savo atsakomybę", – aiškino savo poziciją
Slovakijos premjerė ir dar kartą pridūrė, kad O.Rehnas – tik valdininkas, neturintis jokios teisės kritikuoti Slovakijos parlamento, kuris
jau pritarė euro zonos šalių paramos fondo sudarymui ir pažadėjo
iš savo iždo į jį atseikėti 4,5 mlrd.
eurų. Prie šio klausimo svarstymo
Briuselyje bus grįžta šį mėnesį. Iki
to laiko Slovakija ir nori sulaukti
oficialaus atsiprašymo.

•

Škvalo padariniai šalinami
paprasčiau ir sparčiau

Ate kaitrinei lemputei!

Nuo 2011 metų rugsėjo europiečiai nebegalės įsigyti ir 60, 40 bei
25 vatų kaitrinių lempučių. Europos Sąjungoje jas pakeis kompaktinės fluorescencinės, halogeninės, šviesą skleidžiančios diodinės
arba "pagerintos kaitrinės" elektros lemputės. EP aiškina, kad tokį
keitimą lemia senųjų kaitrinių
lempučių neefektyvumas. Jos, palyginti su naujaisiais modeliais,
generuoja daug šilumos. Be to,
naujosios lemputės gali sutaupyti
daug pinigų, nes dega nuo 6 iki 10
kartų ilgiau nei senosios. Įprasta
kaitrinė elektros lemputė kaip
šviesą išspinduliuoja tik 5 proc.
energijos, kurią suvartoja.
Apskaičiuota, kad perėjimas
prie naujo tipo elektros lempučių
leis Europai sutaupyti tiek elektros

nepritarė tokios sumos skyrimui,
komisaras O.Rehnas pareiškė, kad
Slovakija "išprievartavo Europos
solidarumą".
Nors pastaruoju metu Graikija
jau sulaukia ne kritikos, o pagyrimų
už griežtą taupymo politiką, slova-



Saulius Motiekaitis

Lietuvoje praūžusio škvalo padariniai šalinmi kur kas sparčiau nei iki
šiol. Be kita ko, tai miškų savininkams leis išvengti didelių nuostolių.

saugiklis nuo nuostolių

Europa pamažu atsisako įprastų
kaitrinių elektros lempučių.
AFp/scANpIx NuoTrAukA

energijos, kiek vidutiniškai per
metus suvartoja Rumunija, ir pašalinti iš atmosferos apie 15 mln.
tonų žalingos spinduliuotės.

•

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios” (prototype). 280 x 420 mm.

Šią savaitę skubos tvarka pritarta
Aplinkos ministerijos inicijuotam
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimui. Supaprastintos administracinės procedūros, taikomos norint vykdyti
sanitarinius miško kirtimus tose
vietose, kur praūžė garsusis rugpjūčio 8-osios škvalas.
Dabar vietoj privalomų leidimų
kirsti mišką stichinės nelaimės vietose pakanka pranešimo apie ketinimą imtos valymo. Kirsti sausuolius, vėjatvartas ar vėjalaužas
galima ir be atskiro leidimo ar pranešimo. Pasak Aplinkos ministerijos specialistų, pakeitimų esmė pa-

parasta: siekiama, kad žmonės medieną sutvarkytų kaip galima greičiau. Ypač tai pasakytina apie privačių miškų savininkus.
Skuba reikaliga, nes uždelsus gali
pradėti plisti miško kenkėjai ir ligos, tai įprastas stichinių nelaimių
paliestuose miškuose. Ne mažiau
svarbu ir tai, kad delsiant vėjalaužų
ir vėjatvartų medienos kokybė
sparčiai prastėja, o tai tiesiogiai susiję su kaina. Taigi pakeitimais siekiama išvengti didelių žmonėms
gresiančių finansinių nuostolių.

Teikima es parama

Aplinkos ministerija taip pat primena, kad tiek privačių, tiek valstybinių miškų valdytojai gali kreiptis
į Nacionalinę mokėjimo agentūrą
dėl Europos Sąjungos (ES) paramos
audros pažeistiems miškams sutvarkyti ir atkurti. Svarbiausia – apie
pažeistą mišką iškart informuoti
miškų urėdiją, kurios plote jis yra.

Be to, paramai gauti bus reikalingi
visi miškui tvarkyti bei medienai
perduoti reikalingi dokumentai –
jais irgi privaloma pasirūpinti.
Siekdami užkirsti kelią galimam
medienos grobstymui ir vagystėms
aplinkosaugininkai kartu su policijos pareigūnais sustiprino patruliavimą nuo škvalo nukentėjusiose
savivaldybėse. Be to, kelią piktnaudžiavimui užkirs ir jau daromos aeronuotraukos. Jos leidžia ne tik užfiksuoti konkrečias sklypo ribas ir
kontroliuoti galimus perkirtimus,
bet ir operatyviau spręsti leidimų
išdavimo klausimus.
Aplinkos ministerią taip pat pasiekė informacija apie galimą medienos supikėjų piktnaudžiavimą,
siūlant miško savininkams pernelyg mažą kainą už medieną. Todėl
kilus abejonių aplinkosaugininkai
ragina kreiptis patarimo į regioninius aplinkos apsaugos departamentus arba miškininkus.
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Žaliosios energetikos žlugdymo planas

nesunkiai pergales "Kalnapilio-Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
čempionate pasiekė Vilniaus "Lietuvos ryto" ir Kauno "žalgirio"
ekipos. su jomis be pralaimėjimų
žengę "Kauno" krepšininkai nuo lyderių atsiskyrė.

Eglė Markevičienė

V

"Siūloma schema visiškai sustabdytų atsinaujinančių energetikos
šaltinių plėtrą. Verslas atsiduria visiškai neapibrėžtoje situacijoje. Paprastai projektai vykdomi, įdedant
apie 30 proc. savų lėšų, o iš bankų
skolinantis apie 70 procentų. Tačiau supirkimo kainai tapus nežinomuoju, joks bankas neskolins pinigų, nes nematys aiškaus verslo
plano ir projekto atsipirkimo", –
LŽ tvirtina Saulius Pikšrys, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos

sunkiasvorio debiutas

Vėjo energijos supirkimo kainą bandoma susieti su elektros rinkos kaina, nors visai nežinoma, kokia ji bus ateityje. / Lž Archyvo NuoTrAukA

Birža ir pinigai
BENDrOVė PSK. KAINA POKYTIS
PErKA
PArDUODA APYVArTA
Oficialusis sąrašas
Apranga
-3,48%
6,37
6,67
6,32
city service
0%
10,00
10,01
9,93
Invalda
-4,53%
6,54
6,86
6,45
panevėžio statybos trestas
-2,84%
6,15
6,33
6,15
Teo LT
-0,42%
2,36
2,37
2,36
Papildomasis sąrašas
Agrowill Group
0%
1,24
1,27
1,23
klaipėdos nafta
0,52%
1,94
1,96
1,94

VerTyBinių POPierių INDeksAI

Indeksas
omxBBGI
omxT
omxr
omxv

reikšmė
520,09
677,53
393,54
397,04

Pokytis
-0,94
-1,13
+0,96
-0,24

didžiaUsia aPyVarTa

Bendrovė Sand.
Apyvarta/tūkst.
olympic entertainment
Group
249
537 304,44 eur
Ūkio bankas
274
1 165 595,84 Lt
Tallink Grupp
110
209 347,11 eur
harju elekter
36
187 274,10 eur

didžiaUsi POKyČiai
„Anykščių vynas“
„žemaitijos pienas“
vilkyškių pieninė

+5,88 %
+5.67 %
+3,23 %

„Invalda“
„Linas“
sNorAs

-4,53 %
-4,55 %
-5,56 %

2010 11 08, „Finasta“, LŽ

2010 11 09, LB

Pergalingas dvitaškis

Kauniečių nesėkme pasinaudojo ir,
iškovoję trečią pergalę iš keturių
galimų, į trečiąją vietą pakilo
Prienų "Rūdupio" krepšininkai, tik
pačioje susitikimo pabaigoje 78:76
nugalėję Vilniaus "Perlą". Be pergalių žengiantiems vilniečiams tai
buvo ketvirta nesėkmė. Pergalę
prieniškiams išplėšė Adas Juškevičius – jis per likusias 2 sekundes pataikė dvitaškį. "Perlui" dar buvo likusi sekundė suregzti greitą ataką,
tačiau ji buvo nesėkminga.
Auksinio metimo savininkas
A.Juškevičius iškart po rungtynių
sakė, jog mesdamas žinojo, kad pataikys, ir tik po tikslaus metimo
ranka sudrebėjo. Pasak žaidėjo, šios
rungtynės bus gera pamoka ateičiai,
kad negalima atsipalaiduoti.

Per savaitgalį LKL varžybose pirmą
tašką įsirašė Rimo Girskio treniruojamas Kėdainių "Nevėžis". Kėdainiškiai svečiuose 76:56 nugalėjo
Klaipėdos "Neptūną". O trimis pergalėmis
čempionatą
pradėję
"Kauno" krepšininkai naujajam ekipos treneriui Mindaugui Lukošiui
nesugebėjo padovanoti pergalės.

(LVEA) direktorius. Jo teigimu, net
šiandien, esant fiksuotai 30 ct už
kWh supirkimo kainai iki 2020
metų, bankai nenoriai teikia paskolas jėgainių plėtrai arba siūlo jas
nepalankiomis verslui sąlygomis.
Mat investicijų į vėjo jėgaines atsipirkimo laikas itin ilgas, o vidutinė
kilovatvalandės gamybos savikaina
siekia 31,4 ct už kWh, t. y. ji didesnė už galiojančią energijos supirkimo kainą.
Kaip LŽ nurodė Egidijus Simutis, bendrovių "Vėjo gūsis" ir "Vėjo
vatas" atstovas, orientacinė vidutinės 2 megavatų instaliuotos galios
vėjo jėgainės kaina, įskaičiuojant
išlaidas statybai ir infrastruktūrai,
siekia iki 4 mln. eurų. "Investuojama į labai brangias technologijas,
ir esant dabartinei elektros supirkimo kainai jos atsiperka per 13-14
metų. Turint galvoje, kad vėjo jė-

206
102
192
186
528

295,40
051,43
563,48
251,80
778,95

25
30

758,18
841,44

LITo Ir užsIeNIo VaLiUTų sanTyKis
1 euras
3,4528
1 jAv doleris
2,4720
+1,5534%
1 Australijos doleris
2,5061
+1,3447%
10000 Baltarusijos rublių 8,1828
+1,5545%
1 kanados doleris
2,4672
+1,6699%
1 šveicarijos frankas
2,5647
+1,0333%
10 kinijos ženminbi juanių 3,7053
+1,3197%
10 Čekijos kronų
1,4048
-0,1424%
10 Danijos kronų
4,6319
+0,0151%
10 estijos kronų
2,2067
0,0000%
1 DB svaras sterlingų
3,9944
+1,3469%
100 vengrijos forintų
1,2593
-0,4209%
100 Islandijos kronų
2,2348
+0,2058%
100 japonijos jenų
3,0442
+1,0610%
100 kazachstano tengių
1,6733
+1,4403%
1 Latvijos latas
4,8657
+0,0185%
10 moldovos lėjų
2,1496
+2,4888%
10 Norvegijos kronų
4,2678
+0,7709%
10 Lenkijos zlotų
8,8114
-0,3938%
100 rusijos rublių
8,0253
+0,4498%
10 švedijos kronų
3,7195
+0,0511%
1 Turkijos naujoji lira
1,7620
+0,9364%
10 ukrainos grivinų
3,1087
+1,6534%

gainės gyvenimo ciklas siekia maždaug 20 metų, kalbos apie didžiulį
vėjo energetikų pelną nieko vertos", – sakė E.Simutis.
Ilgas atsipirkimo laikas ir bankų
atsargumas, finansuojant vėjo
energetikos projektus, yra viena
priežasčių, kad šiuo metu veikia
vos 100 MW galios vėjo jėgainių,
mažiau nei pusė numatytųjų pastatyti iki 2010 metų.
Kaip pastebi energetikai, jei įstatyme siūlomas paramos modelis
įsigalios, Lietuva gali neįgyvendinti
įsipareigojimų Europos Sąjungai
(ES) dėl atsinaujinančių šaltinių
elektros kiekių.

naudinga "saviems"

UAB "Saulės energija" direktorius
Edmundas Žilinskas apie siekiamą
keisti atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) rėmimo tvarką tiesiai
šviesiai rėžia – tai korupcija. "Ką
tai reiškia aukcionas? Ateis "sava"
kompanija, pasiūlys mažą nerentabilią kainą ir laimės. O tada galimi
du scenarijai – arba užims vietą ir
neleis ateiti kitiems rinkos dalyviams ir taip stabdys plėtrą, arba
pasinaudos teisės aktų išlygomis,
kurios byloja, kad pasikeitus sąlygoms konkurso laimėtojui supirkimo kaina gali būti pakeista. Tačiau sąžiningam verslui čia vietos
nebus", – LŽ aiškina jis.
Kad vadinamasis konkurencijos
principas, siūlant kuo mažesnį tarifą, yra palankiausias įmonėms,
kurios nesirengia statyti jėgainių,
pripažįsta ir S.Pikšrys. "Tos, kurios
nieko daryti nesirengia, gali siūlyti
centus, nes niekuo nerizikuoja. Tie,
kurie išties nori statyti, negalės prašyti mažo tarifo", – aiškina jis.
Nemažai tariamų investuotojų į
vėjo elektrines dalyvavo ir anksčiau
vykusiuose konkursuose, kurių
metu buvo išdalyti leidimai statyti
280 MW galios įrenginių. Tačiau
nemažai laimėtojų siekė tik perparduoti projektus, todėl dalis vėjo
jėgainių lig šiol liko nepastatyta.

Per anksti

"Iš principo, idėja užtikrinti mažiausią AEŠ kainą yra teisinga ir vartotojams naudinga, tačiau aiškiai
per ankstyva. Šiuo metu tokia tvarka
gali apskritai sustabdyti AEŠ plėtrą.
Vėjo energijos supirkimo kainą
bandoma susieti su elektros rinkos
kaina, nors visai negalime progno-

zuoti, kokia ateityje ji bus, net nežinome, ar bus pastatyta nauja atominė elektrinė, ir kiek jos elektra
kainuotų. Kai tiek daug nežinomųjų, į AEŠ investuos tik beprotis
arba avantiūristas", – LŽ sakė Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius.
AEŠ atstovai vertina, kad siūloma
aukcionų tvarka tokiems projektams yra iš esmės ydinga. Visame
pasaulyje AEŠ projektams taikomi
kitokie reikalavimai nei iškastinio
kuro ar atominės energetikos komerciniams projektams, suteikiant
paramą, kol projektas atsiperka ir
tampa konkurencingas rinkoje.
Atsinaujinančios energetikos
skatinimas fiksuotais supirkimo tarifais veikia 21-oje iš 27 ES šalių –
Airijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Latvijoje,
Liuksemburge, Maltoje, Olandijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Vengrijoje,
Vokietijoje ir kol kas Lietuvoje.

išvengė tik mažieji

Įstatymo projekte numatyta, kad
aukcione turėtų dalyvauti visos
naujai statomos vėjo ir saulės jėgainės, išskyrus pačias mažiausias.
Nauju vėjo energetikos plėtros
etapu numatytam bendram 220
MW galios vėjo elektrinių "paketui" remti bus taikoma jau nauja –
konkurencinė – rėmimo tvarka.
Seniau pastatytų arba planuojamų statyti vėjo elektrinių, kurių
operatoriai yra laimėję prieš kelerius metus skelbtus konkursus vėjo
jėgainėms prijungti prie elektros
tinklų, elektrą iki 2020 metų žadama
ir toliau supirkti po 30 ct už kWh.
Motyvuojama tuo, kad AEŠ jėgainėms konkuruojant ir siūlant
mažesnę kainą, žalioji energijos
kaina neva mažesne našta užguls
vartotojų pečius.
Rūpesčio vartotojais fone rusiškas dujas kūrenančios Lietuvos
elektrinės (LE) pagaminta elektra
šiemet superkama po 29,31 ct už
kWh (be PVM), kitų supirkimo
kaina dar šiek tiek ūgtelėjo. Kaip
diena ir naktis skiriasi iš atsinaujinančių šaltinių bei LE superkami
elektros kiekiai. Vadinamųjų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokesčio, kuris
įskaičiuojamas į kiekvienos elektros kilovatvalandės kainą, lėšų ki-
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"Kauno" ekipos vyriausiuoju
treneriu praėjusią savaitę tapęs
M.Lukošius įsitikinęs, jog pergalių
serija nutrūko dėl trenerių kaitos.

Saulius Ramoška

prisidengiant vartotojų apsaugos vėliava, ketinama priversti varžytis vėjo ir saulės
energijos elektrines – kuri pasiūlys ekologišką elektrą už mažiausią kainą.

ydingas modelis

sportas

Lengvos LKL lyderių pergalės

ekologija Žaliosios energijos plėtra

erslas sako, kad tokiomis sąlygomis galinčiųjų investuoti į
žaliąją energetiką nebeliks, nes
bankai atsisakys skolinti nepagrįstiems projektams. Žaliąją energiją iš
vėjo ir saulės norintys plėtoti verslininkai turi pagrindą nerimauti, kad
naujuose teisės aktų projektuose užkertamas kelias šios atsinaujinančios energetikos plėtrai.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pateiktame Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte numatoma, kad iš naujai
įrengtų galingesnių nei 250 kilovatų vėjo ir saulės jėgainių elektra
nebus superkama už iš anksto žinomą kainą. Dėl superkamos elektros kiekių vėjo ir saulės elektrinės
turės konkuruoti tarpusavyje, o laimės – už mažiausią kainą siūlantys
elektrą gamintojai.
"Gamintojai konkuruoja teikdami pasiūlymus dėl pageidaujamo
fiksuoto tarifo, kuris nustatomas
aukciono būdu. (...) Aukciono laimėtoju pripažįstamas dalyvis, nurodęs mažiausią pageidaujamą fiksuotą tarifą", – nurodoma projekte.
Pagal naująją schemą už vėjo ir
saulės elektrinių už elektrą gaunama kaina susidėtų iš mažiausios
aukciono kainos bei biržoje tam
tikru laikotarpiu nusistovėjusios
elektros kainos.
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tąmet planuojama surinkti beveik
614 mln. litų – iš jų Elektrėnų jėgainei turėtų atitekti beveik 348
mln. litų (apie 56 proc.), o atsinaujinančiai energetikai numatyta vos
14 proc. VIAP sumos.

Vyriausybė spaudė

"Pateiktas įstatymo projektas yra
kompromisas su Vyriausybe. Ji
motyvavo, kad AEŠ sektoriuje turi
būti konkurencija, todėl nori nenori teko koreguoti darbo grupės
ilgai derintą įstatymo projektą.
Antraip Vyriausybė būtų teikusi alternatyvų projektą, ji turi tokį parengusi, o tas projektas dar prastesnis", – LŽ paaiškino Jonas
Šimėnas, Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas, vadovavęs
įstatymo projektą rengusiai darbo
grupei.
Anot D.Arlausko, Vyriausybei
laikantis savo pozicijos, rimtų diskusijų dėl įstatymo nuostatų beveik
nebuvo. "Nesu sąmokslo teorijų
šalininkas, bet šio sprendimo priežastys man neaiškios ir vargu ar
skaidrios", – pastebi jis.
"Asocijuotos struktūros kartu su
Seimo aplinkosaugos komitetu dėl
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo diskutavome, rengėme daugiau nei metus, kiekvieną
mielą savaitę rinkomės į posėdžius.
Vasaros pradžioje įstatymo projektas pateiktas Seimui, po to jis
buvo svarstomas ir darkomas, pastabos šimtais ėjo iš Energetikos
ministerijos ir Vyriausybės, kol
įstatyme pradingo pats svarbiausias
dalykas – fiksuotas energijos supirkimo tarifas, kuris garantuotų žaliojo sektoriaus plėtrą", – pasakoja
Alvydas Naujėkas, Lietuvos vėjo
elektrinių asociacijos prezidentas.
Pasak S.Pikšrio, jam susidaręs
įspūdis, kad Vyriausybė suinteresuota išlaikyti rinką "Gazprom"
dujoms ir iš Rusijos importuojamai
elektros energijai. "Spaudimas
buvo didžiulis. Mes pateikėme skaičius, įrodėme, kad vėjo energetika
naštos vartotojams nepadidintų, jei,
kaip ir planuojama, būtų mažinami
iš LE superkamos elektros kiekiai.
Bet mūsų argumentai atsimušė kaip
žirniai į sieną", – sakė jis.
J.Šimėno nuomone, pateiktasis
įstatymo projektas "nėra visiškai
blogas". "Jei matysime, kad AEŠ
plėtra nevyksta, ateityje galėsime tas
klaidas ištaisyti", – ramino jis.

•

Titulą ginančių "Lietuvos ryto"
krepšininkų treneris Aleksandras
Trifunovičius šeštadienį turėjo puikią progą išbandyti ekipos naujoką
įžaidėją Khalidą El-Aminą. Serbo
treniruojami sostinės krepšininkai
su "Alytaus" žaidėjais, kurie dar nė
sykio nelaimėjo, vargo neturėjo –
ketvirta pergalė čempionate iškovota rezultatu 94:63.
Taškų mašina vadinamas 178 cm
ūgio ir 92 kilogramus sveriantis gynėjas Kh.El-Aminas per savo debiutines rungtynes nespėjo pateisinti įspūdingos pravardės – per 21
minutę jis pataikė 1 tritaškį iš 5, 1
dvitaškį iš 2, visus 4 baudų metimus ir, surinkęs 9 taškus, iš nugalėtojų pagal rezultatyvumą buvo
ketvirtas. Be to, amerikietis atliko
5 rezultatyvius perdavimus ir dukart suklydo.
Nelinksma pergalė buvo "Lietuvos ryto" kapitonui Steponui Babrauskui. Tik praėjusią savaitę po
delno traumos į rikiuotę grįžęs
krepšininkas pirmame kėlinyje susitrenkė tą patį delną ir nedelsdamas pasitraukė į drabužinę, iš kurios nebegrįžo.

•

sTaTisTiKa

Vilniaus "Sakalai" – Kauno "Žalgiris" 69:92
(19:32, 19:23, 9:16, 22:21). v.sirvydis 15,
ž.stankus ir m.kadzevičius - po 12, e.jezukevičius ir
r.matulis - po 9; o.samhanas 18, A.Čapinas (3-4/7)
ir p.jankūnas - po 14, T.klimavičius 13 (7 atk. kam.).
Vilniaus "Lietuvos rytas" – "Alytus" 94:63
(26:18, 21:15, 24:17, 23:13). m.Bjelica 22,
B.Newley 18, j.valančiūnas 15 (7 atk. kam.), kh.elAminas 9 (5 rez. perd.), m.Gecevičius, A.šikšnius ir
I.miloševičius (6 rez. perd.) - po 7; s.Dumbliauskas
15, r.Adomavičius 14, p.kleiza 9.
Utenos "Juventus" – "Kaunas" 91:70
(18:12, 17:18, 27:20, 29:20). A.kieža 26,
G.maceina 13, G.matulis 11; p.Čukinas 20, s.s.vene
13, š.vasiliauskas 11.
Prienų "rūdupis" – Vilniaus "Perlas" 78:76
(14:22, 17:14, 27:19, 20:21). G.orelikas ir G.jankauskas - po 18, v.Lipkevičius 17; e.Bendžius 19,
G.staniulis 15, A.viskontas 11.
Klaipėdos "Neptūnas" – Kėdainių "Nevėžis" 56:76
(20:22, 9:9, 13:21, 14:24). v.vasylius ir m.mažeika po 15, L.Booneris 8; e.Dimša 27, r.Alijevas 14, m.simonavičius 8.
"Šiauliai" – Palangos "Naglis-Adakris" 100:64
(29:17, 27:11, 14:12, 30:24). D.Gvezdauskas 17,
ž.janavičius 15 (5 kld.), v.šarakauskas 13 (12 atk.
kam.), r.harrisas, o.matulionis ir e.stanionis - po 11;
m.reminas 16, r.Danys 15 (2-3/10), m.kalvelis 7.

džiaugėsi nebuvę sutraiškyti

Perpildyta Šakių sporto centro
arena nepadėjo čia namų rungtynes žaidžiantiems Vilniaus "Sakalams" rimčiau pasipriešinti šalies
vicečempionui "Žalgiriui". Kauno
ekipa, vadovaujama serbo Aco Petrovičiaus, namo grįžo su šešta pergale – 92:69.
Vilniečių treneris Erikas Kučiauskas, pabrėžęs, jog su Eurolygos komanda teko kovoti be dviejų
traumuotų starto penketo žaidėjų
Augusto Pečiukevičiaus ir Mariaus
Janišiaus, išskyrė varžovų galingą
sudėtį. "Kauniečių gretose yra 14
krepšininkų ir kiekvienas jų kitoje
komandoje žaistų startiniame pen-

LKL LenTeLė

(rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. žalgiris

Per dvikovą su alytiškiais „Lietuvos ryte“ debiutavo įžaidėjas Kh.El-Aminas (viduryje). / ALINos ožIČ NuoTrAukA
ketuke, – sakė E.Kučiauskas. –
Skirtumas didelis, gerai, kad nebuvome traiškomi kaip Utenos "Juventus" ar Panevėžio "Techasas."

Kelią užtvėrė uteniškiai

Pirmą pralaimėjimą po trijų pergalių patyrė ir į ketvirtąją vietą smuk-

telėjo "Kauno" klubas, kurio išvyka
į Uteną baigėsi pralaimėjimu 70:91
vietos "Juventus" ekipai, kuri iš 15
tritaškių pataikė tik 2 (13,3 proc.).
Utenos komandoje, kuriai tai
buvo antras laimėjimas per ketverias rungtynes, pasižymėjo rezultatyviausias LKL žaidėjas Aurimas

Kieža. Jis pelnė 25 taškus (dvitaškiai – 9/14), atkovojo 13 kamuolių
ir surinko 38 naudingumo balus.
Per rungtynes A.Kieža vidutiniškai
pelno 22 taškus.
"Psichologiškai mums labai reikėjo laimėti", – tiktino "Juventus"
treneris Robertas Giedraitis.
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Čempiono titulas „Žalgiriui“ nutolo
Vilniaus "žalgirio" futbolininkai kovoje dėl Lietuvos futbolo a lygos
čempiono vardo rungtynes su
Gargždų "banga" baigė lygiosiomis,
taip nudžiugindami pagrindinį konkurentą titulą ginantį Panevėžio
"ekraną".

"Žalgirio" akistata Gargžduose
su vietos "Banga" sekmadienį baigėsi taikiai 1:1. 23 minutę po moldavo Anatolijaus Ostapo baudos
smūgio šeimininkai išsiveržė į
priekį, o išlyginti rezultatą žalgiriečiams pavyko prieš pat pertrauką –
45 minutę pusiausvyrą atstatė Tomas Sirevičius. Nors antrame kėlinyje svečiai turėjo iniciatyvą, pergalės išplėšti neįstengė.
Po šių rungtynių Igorio Pankratjevo auklėtiniai "Žalgirio"

futbolininkai turi 52 taškus ir pavijo antrojoje vietoje esančią Marijampolės "Sūduvą", tačiau dėl
prastesnio įmuštų ir praleistų įvarčių santykio A lygos lentelėje suvalkiečių neaplenkė. Tiesa, Marijampolės komanda yra žaidusi
vienomis rungtynėmis daugiau.
"Žalgirio" ekipai, praradusiai du
taškus, galimybės laimėti aukso medalius tapo labai menkos. Iki čempionato pabaigos žalgiriečiams teks
žaisti 3 rungtynes, o nuo lyderio
"Ekrano" jie jau atsilieka 8 taškais.
Dabar vilniečiai privalo laimėti visus susitikimus ir tikėtis "Ekrano"
nesėkmių žaidžiant su "Šiaulių" ir
Marijampolės "Sūduvos" ekipomis.
Tiesa, jei panevėžiečiai per šiuos du
susitikimus iškovotų tik tašką, o
"Žalgiris" visus laimėtų, būtų žai-

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios” (prototype). 280 x 420 mm.

džiamos papildomos rungtynės.
Čempionate pirmaujantis "Ekranas" šeštadienį svečiuose 2:0
(1:0) nugalėjo ketvirtojoje vietoje
esantį Tauragės "Taurą" (41 tšk.).
Po įvartį nugalėtojams pelnė Egidijus Varnas (19 min.) ir Deimantas Bička (65). Iškovoję devynioliktą pergalę per 25-as rungtynes
čempionų titulus ginantys "Ekrano" futbolininkai turi 60 taškų.
Per kitas turo rungtynes Pakruojyje vietos "Kruoja" 2:0 įveikė
"Mažeikius". Pirmą susitikimo kėlinį pagirtinai laikęsi mažeikiškiai
palūžo antrojo kėlinio pradžioje.
56 minutę "Kruojos" ekipą į priekį
išvedė Tautvydas Švelna, o iki susitikimo pabaigos likus kiek mažiau
nei penkioms minutėms pergalę
įtvirtino Ernestas Vieliulis.

•

„Žalgirio“ futbolininkai (dryžuota apranga),
Gargžduose
praradę du taškus, tapti čempionais turi
mažai galimybių. / rITos sTANkevIČIŪTės NuoTrAukA
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TV3 dezertyras

LnK

Jaunius Čiulada

Dalyvauja nedalyvaudamas
Jaunius Čiulada

VšĮ "savanorių centras" rengia jau
šeštuosius apdovanojimus "auksinė širdis". Ketvirtą kartą
ceremoniją rodys LnK.

Gruodžio 24 dieną LNK studijoje
bus apdovanoti savanoriai, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės, savo noru nemokamai darantys gerus darbus. Dar
nenuspręsta, kurią dieną bus rodomas ceremonijos įrašas.
Įsteigtos aštuonios nominacijos: "Auksinės širdies organizacija", "Auksinės širdies bendruomenė", "Kilnioji auksinė širdis",
"Pasaulio auksinė širdis", "Auksinė širdelė", "Jaunoji auksinė
širdis", "Taurioji auksinė širdis"
ir "Didžioji auksinė širdis". Iki
vakarykštės dienos į paprastą ir
elektroninę "Savanorių centro"
dėžutes keliavo auksaširdžių rekomendacijos, kurias siuntė kiekvienas norintysis. Nominantus atrinks visuomenėje žinomų
žmonių komisija, kurią, projekto
organizatorių teigimu, sudaro
Lietuvos evangelikų reformatų

H.Vaitiekūnas sako, kad jo nėra
LNK „Auksinės širdies“ komisijoje.
Tai jam reikėtų paaiškinti projekto
rengėjams. / LNk Archyvo NuoTrAukA

(LER) bažnyčios vyriausiasis dvasininkas Tomas Šernas, LTV "Popietės su Algimantu Čekuoliu"
vedėjas Algimantas Čekuolis,
BTV "Be recepto" veidas Henrikas Vaitiekūnas ir kiti nepriekaištingos reputacijos veikėjai.
1991-ųjų liepos 31-ąją 4.45 val.
ryto Medininkų muitinėje šūviais
į galvą buvo nužudyti septyni tuo
metu posto vagonėlyje buvę beginkliai Lietuvos muitininkai.
Vienintelis šį košmarą išgyvenęs
ir dvasininko keliu pasukęs T.Šernas sako, kad "Auksinė širdis"
keičia visuomenę: "Projektas turi
prasmę. Akcentuoti savanoriškumą yra gražus darbas. Žmonės
negali pasikeisti taip greitai, kaip
mes norime, bet tokie renginiai
yra žingsniukai geresnės visuomenės link." Anot pusę pasaulio
išmaišiusio A.Čekuolio, didžiausi
auksaširdžiai yra šveicarai, švedai
ir amerikiečiai. "Žmonių gerumas
priklauso nuo tradicijų, gerovės
pastovumo ir kitų dalykų. Lietuvoje dar negali būti daug aukso
širdies žmonių, nes mūsų turtuoliai neatsidžiaugė savo pinigais", –
turčius per dantį traukia TV žurnalistas.
Žinutės autorius norėtų ir
H.Vaitiekūno komentaro. Bet
BTV veido komentaras toks:
"Neturiu laiko, todėl nesu "Auksinės širdies" komisijoje. Nežinau, kodėl rašoma priešingai."
Henrikui reikėtų išsiaiškinti su
"Savanorių centro" direktore Nijole Giedraitiene. Nes savanorystės idėjų propaguotoja įsitikinusi,
kad žurnalistikos vilkas tebėra
tarp žmonių, atrenkančių projekto nominantus. "Dar šiandien
kalbėjau su Henriku Vaitiekūnu.
Jis dalyvauja projekte, nors sakė,
kad tai problematiška", – užvakar
tikino N.Giedraitienė.

•

Lž gidas

ŠeŠTadienis 20 d.

pirmadienį Tv3 "chorų karuose" ginti kauną žadėjęs solistas Merūnas Vitulskis trečiadienį
tebežadėjo atstovauti laikinajai sostinei. Tiesa, kitame projekte – LNk "supermieste".

Merūno teigimu, TV3 „Chorų karuose“ dalyvavę jo draugai darbo sąlygas vadina tragiškomis. / Tv3 NuoTrAukA

2010 09 27
Lietuvos Zinios

Pirmadienį Kauno savivaldybėje
vyko spaudos konferencija. Jos
metu vykdomoji TV3 "Chorų
karų" prodiuserė Neringa Kavaliauskienė antrajame šou sezone
žadėjo daugiau lietuviškos muzikos, laikinosios sostinės meras
Andrius Kupčinskas kauniečių
chorui pareiškė suteiksiantis paramą, o M.Vitulskis teigė, kad
vesti šį chorą į mūšį sutiko vos gavęs pasiūlymą. Tačiau trečiadienio rytą TV3 išplatino pranešimą
žiniasklaidai, kuris prasideda
taip: "Prieš keletą dienų Kauno
miesto savivaldybėje rankas vadovams spaudęs ir apie meilę Kaunui žurnalistams suokęs tvirtabalsis dainininkas Merūnas Vitulskis
tyliai spruko iš projekto "Chorų
karai" jam nė neprasidėjus." Tos
pačios dienos vakare pranešimą
žurnalistams mestelėjo LNK, kuri
paskelbė, kad "nuo Naujųjų metų
Merūnas taps Kauno miesto komandos kapitonu naujajame
LNK šou "Supermiestas". Šiame
projekte taip pat varžysis miestų
atstovai, tačiau bus ne tik dainuojama – dalyviai šoks, sportuos,
improvizuos ir skaldys anekdotus.
M.Vitulskis teigia dalyvauti TV3
"Chorų karuose" siūlančios N.Kavaliauskienės skambučio sulaukęs
iki susitikimo su Kauno meru likus
trims dienoms. "Pirmadienį Neringa ir aš susitikome su miesto

vadovu. Paaiškėjo, kad paramos
klausimai dar neišspręsti, o pasibaigus pokalbiui man pasakė, kad
laukia konferencija, – pasakoja
dainininkas. – Kokia konferencija?
Dar nebaigėme debatų! Bet meras
žiūrėjo tokiomis akimis... Todėl ir
nuėjau." Anot pašnekovo, projekto rengėjai neatsakė į jokius jam
rūpimus su organizaciniais, finansiniais reikalais susijusius klausimus ir nepasiūlė jokios sutarties, o
pirmuosiuose "Chorų karuose"
dalyvavę draugai įspėjo, kad sąlygos buvo tragiškos. Pirmadienį
Merūnui paskambino LNK "Supermiesto" rengėjai. Auksabalsis
tikina gavęs priimtinas sąlygas, todėl sutikęs su jų bendradarbiavimo pasiūlymu. Žinutės herojus
teigia, kad pranešęs apie tai Neringai Kavaliauskienei buvo išvadintas Kauno išdaviku.
Norėdamas išklausyti kitą pusę
"Lietuvos žinių" žurnalistas skambina vykdomajai "Chorų karų"
prodiuserei, bet ji nekelia ragelio.
Po kelių minučių moteris SMS žinute atsako į žurnalisto žinutę –
teigia esanti susitikime ir siūlo
skambinti TV3 viešųjų ryšių vadovei Rimai Olberkytei-Stankus. Šio
teksto autorius išsiunčia dar vieną
SMS replikuodamas, kad R.Olberkytė-Stankus negalės pakomentuoti projekto kūrėjams adresuotų
Merūno Vitulskio pastabų. Į repliką N.Kavaliauskienė reaguoja
taip: "Man nesvarbu."
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6.30 “muča Luča”
6.55 “Nerealių draugų
namai”
7.20 “keisti Blynelio Džeko
nutikimai”
7.45 “Laiko policija”
8.10 “Labai slaptos agentės”
8.35 “Laslo stovykla”
9.00 “Brangioji, aš sumažinau
vaikus”
10.00 Nuotykių komedija
“Badis”
11.35 komedija “prielipa” N-7
13.50 “Čakas”
14.50 “Laukinė širdis”
17.00 “Auksinė širdis”
17.45 “super kk2” N-7
18.45 žinios
19.00 “kviečiu šokti”
23.15 melodrama “Tai nutiko
manhatane” N-7
1.30 Nuotykių komedija
“roko karaliai” N-14

TV3
6.45
7.00
7.30
8.00
8.30

9.00
9.30
10.00
11.35
13.35
15.35
16.30
17.05
18.00
18.45
19.00
22.30
0.40

“Teleparduotuvė”
“perla”
“vėžliukai nindzės”
“Winx” klubas”
“hantikas. sekliai ir paslaptys”
“Tusono sūnūs”
“mamyčių klubas”
komedija “skaityk ir
verk”
Drama “Amžini draugai”
romantinė drama
“meilė Lėjai”
“kobra 11”
“Gyvenimas yra gražus”
(k.)
“kodėl?” (k.)
“žiūrim, ką turim” (k.)
N-7
Tv3 žinios
“šok su manimi”. Tiesioginė transliacija
Drama “Brangusis
Džonai”
romantinė drama
“mano Afrika”

BTV

6.30
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.00
11.00

Televitrina
“Nesėsi - nepjausi” (k.)
“Girių horizontai” (k.)
“Gimnazistai”
“Autofanai”
“statybų Tv”
“šeštadienio rytas”
“pasaulis pagal
lietuvius”
11.30 “kung Fu akademija” N-7
12.05 “mano šaunioji sodyba”
(k.)
12.35 “spąstai” N-7
13.10 komedija “meilė su
prieskoniais” N-7
16.15 “smagiausios akimirkos”
16.45 “Be recepto” (k.)
17.20 “sankirtos” (k.)
17.55 “ekstrasensų mūšis”
19.00 “valstybės kelias”
20.00 žinios
20.20 “Liejyklos gatvė” N-7
21.30 Fantastinis veiksmo f.
“siurbėlės” N-14
23.25 kriminalinis trileris
“skruzdžių karalius”
1.35-6.00 “Bamba” s

LTV

8.15
8.30
9.00
9.30
10.00
11.30
12.20
13.15
14.10

15.30
16.00
16.10
18.15
18.45
20.25
20.30
21.00
23.30

“kelias”
“Gimtoji žemė”
“švarus pienas”
“Linksmoji šeimynėlė”
“ryto suktinis”
“Durys atsidaro”
“Amžininkai”. Ideologija
ir kultūra ssrs
“Nacionalinė paieškų
tarnyba” (k.)
universitetų žinių lyga
“Ateities lyderiai”. susitinka vilniaus
Gedimino technikos
universiteto ir
klaipėdos universiteto
komandos (k.)
“Gamtos patruliai”
žinios (su vertimu į
gestų kalbą)
sveikinimų koncertas
“kine kaip kine”
Drama “sūnus palaidūnas”
Loterija “perlas”
panorama
vaikų “eurovizijos”
dainos
Fantastinis trileris
“skėriai” N-14

TV1

9.05 “praktikantai”
9.40 “kTv - kino ir tele
virtuvė”
10.05 “Laukiniai globotiniai”
11.10 “pavojingi kaimynai”
12.10 “Alchemija v. Asmeniškas kinas. kauno
kino festivalis 2010” (k.)
12.50 “ogis ir tarakonai”
13.15 “Nerealių draugų
namai” (k.)
13.40 “Didysis filmukų šou”
14.05 “šiupininis”

1

sIŪLome
14.30 “Didžiojo sprogimo
teorija” N-7
15.00 “Teleparduotuvė”
15.30 “Dienos zoologijos
sode”
16.00 “Akla meilė”
17.00 “vyrai medžiuose”
18.00 “Liežuvautoja” N-7
19.00 “Arti namų” N-7
20.00 “Detektyvė Džonson”
N-7
21.00 komedija “Bandymas
apsimesti” N-7
23.10 siaubo trileris “švytėjimas” s

LTV2

8.00
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
10.00
11.45
12.15
12.45

14.35
17.05

17.30

18.00
19.00
21.10
21.50
22.30
23.15
1.20

“vilniaus sąsiuvinis”
“Trembita”
“vilniaus albumas”
“rusų gatvė”
“menora”
“krikščionio žodis”
“Gimnazistai”
“Dainų dainelė 2010”
“kulinarinės kelionės”
“keliaukim”
vaid. f. “Amžinoji
šviesa”. kino operatoriui rimantui juodvalkiui atminti.
“Teatro popietė”.
v.krėvės “žentas”
“senas televizorius”.
Nuojautos. Būtis
rytuose ir vakaruose,
laiko samprata (k.)
“muzikos svetainė”.
smuikininko, pedagogo
Aleksandro Livonto 90osioms gimimo
metinėms
majos pliseckajos 85mečiui. vaid. f.
“Zodiakas”
“muzika gyvai”. Didysis
muzikų paradas 2010.
Tiesioginė transliacija
“vakaro autografas” (k.)
“veidai. Arti toli” (k.)
panorama
Fantastinė drama “1001
nakties gėlelė” s
“Būk artistas”

„Lietuvos
ryto“ TV

6.54
7.10
8.00
9.00
10.20
11.00
11.30
12.15
13.05
14.05
15.00
16.00
16.05
16.10
17.00
17.10
18.00
18.20
19.00
19.05
21.00
21.30
23.30

Tv parduotuvė
“reporteris” (k.)
“Teletabiai”
“Griūk negyvas!” N-7
“Burbulas” (k.)
“Namų daktaras”
“reporteris” (k.)
“skonio reikalas”
“megakonstrukcijos”.
“pasaulio salų
stebuklas”
“sutverti žudyti”.
“Gyvatės” N-7
“Naša raša” N-7
žinios
“Nauda ūkiui”
“super L.T.” (k.) N-7
žinios
“šeimų dvikova - “Akropolio” turnyras” (k.)
žinios
“Griūk negyvas!” N-7
žinios
Detektyvas “Inspektorius Luisas. kaltės
išpirkimas” N-7
“reporteris”
“Gyvai”. Dalyvauja jurga
siaubo f. “Dantistas” s

Viasat 6

9.15
9.30
10.00
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.30
16.45
18.00

19.00
20.55
22.10
23.05
0.00
1.00

“Teleparduotuvė”
“universitetai.lt”
“Dar pažiūrėsim...” N-7
pakvaišęs sportas”
“mano superherojus”
N-7
“Ištikimybės testas” N-7
“Geriausių virėjų kovos”
“jokių kliūčių!” (k.) N-7
“Aukščiausia pavara”
“jokių kliūčių!” N-7
“Norite tikėkite, norite ne” N-7
“jūrmala 2006”
“Aukščiausia pavara”
“Biomoteris” N-14
“Gyvenimas marse”
“herojai” N-14
“Nerealus seksas” s

Balticum TV
8.45
9.00
9.15
9.45

10.15
11.15
11.45
13.35
14.05
15.45
17.35
19.45
20.00

“Ieškokime geriausio!”
“Balticum Tv” žinios
“virtuvė ant ratų”
“mano gyvenimo
vaidmuo”
“kalnų prakeiksmas” N-7
“stereotipų laužytojai”
komedija “žandaras ir
žandariukės”
“kultūra+” (k.)
komedija “viliojimo
menas”
komedija “kada
įsimylėti?” N-7
Drama “skraidantys
durklai”
“Ieškokime geriausio!”
“ekspedicija aplink
pasaulį: trys viename”

21.00 “Baltasis oleandras” N-7
22.55 Trileris “Bobio Z mirtis ir
gyvenimas” N-14

Balticum
aUKsinis

7.00 veiksmo f. “DoA: gyvos
arba mirusios”
9.00 Fantastinis f. “Artūras ir
minimukai”
11.00 Drama “Ana Nikolė
smit”
13.00 komedija “Bolivudas holivudas”
15.00 komedija “Tai mergina
ar vaikinas?”
17.00 Drama “Gyvasis vandenynas”
19.00 Trileris “palikti
vandenyne 2: Dreifas”
21.00 Drama “Nesidairyk į
praeitį”
23.00 komedija “Tai bent
mamytė!”

1 Baltijskij kanal

1.00
6.50
7.15
7.25
8.00
8.45
9.00
9.10
9.55
11.00
11.15
11.35
12.35
13.15
14.55
15.55
17.35
18.55
20.00
20.15
21.45
22.30
23.40
1.05
2.45

Dok. f. “mike’as Tysonas”
Naujienos
“jeralašas”
Grok, armonika!
Gudručiai ir gudrutės
Ganytojo žodis
Naujienos
skanėstas
Nona Grišajeva
Naujienos
“jeralašas”
kuo mus maitina
gatvėje?
mano genealogija. N.valujevas
vaid. f. “mylima mechaniko Gavrilovo
moteris”
Gyvenamoji aplinka
vaid. f. “Degalinės karalienė”
Didžiosios lenktynės
šlovės minutė
Laikas
šlovės minutės tęsinys
prožektor perishilton
melo detektorius
Trileris “Drugio
efektas 2”
Futbolas. rusijos čempionatas. cAsk “spartak”
muzikinis kanalas

rTr Planeta

5.10 kreivas veidrodis
7.00 žinios
7.15 vaid. f. “skrydis atidedamas”
8.40 Animacinis filmas
8.55 Gamtininko užrašai
9.20 šeštadienio talka
10.00 žinios
10.25 mano planeta
10.50 vaid. f. “Tiesiog saša”
12.05 Nacionalinis interesas
13.00 žinios
13.30 visa rusija
13.45 sąžiningas detektyvas
14.10 Ieškotojai
15.00 vaid. f. “Iš kriminalinės
paieškos viršininko
gyvenimo”
16.35 šeštadienio vakaras
18.05 “Detektyvų agentūra
“Ivanas ir marja”
19.00 žinios per savaitę
20.00 “svotai”
22.45 vaid. f. “Negaliu sakyti
“sudie”
0.10 “33 linksmos raidės”
0.40 vaid. f. “Iš kriminalinės
paieškos viršininko
gyvenimo

nTV Mir

7.00
7.20
7.30
8.00
8.30
9.00
9.25
10.00
10.30
12.00
12.25
13.20
14.20
15.00
15.25
16.20
17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.55
21.45
23.05

0.50
1.20

šiandien
Gerumo pamokos
Baženovo pasakos
pagrindinis kelias
juk gyvena žmonės!
šiandien
valgome namie
rusiškas įdaras
“korida - tai gyvenimas”
šiandien
kulinarinė dvikova
Būsto klausimas
A.žurbinas. melodijos
atminimui
šiandien
“Tamsus reikalas”
Akistata
mūsiškiai
šiandien
profesija - reporteris
maksimali programa
rusijos sensacijos
Tu nepatikėsi!
muzikinis ringas
vaid. f. “miesto
romansas”
Apžvalga. Neįtikėtinas
įvykis
“Gochran” spindesys ir
skurdas

nase kino
5.00
6.45
7.25
9.00

“Išrankus jaunikis”
“ei, linijiniame laive!”
“oi, jūs, žąsys”
“perženk slenkstį”

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios” (prototype). 280 x 420 mm.

10.40
13.00
14.35
16.30
18.00
19.25
21.00
22.35
0.30
2.00
3.25

“paukščio skrydis”
“Tauškalius”
“Geriantys kraują”
“Bekraitė”
“vardas”
“petrovkos 38”
“Tauškalius”
“Geriantys kraują”
“Bekraitė”
“vardas”
“petrovkos 38”

TV1000

3.00 komedija “reikalai
Briugėje”
5.00 komedija “karo
žaidimai”
7.00 Drama “pašendeilas”
9.00 Drama “saimonas
Birčas”
11.00 komedija “Blondinė
armijoje”
13.00 Filmas šeimai “Nugalėtoja”
15.00 Trileris “kelios dienos
rugsėjį”
17.00 Drama “Ispanas belaisvis”
19.00 Drama “klastotojai”
21.00 komedija “reikalai
Briugėje”
23.00 Drama “žalias drakonas”
1.00 Trileris “Nemirtingumas”

TV1000
russkoje kino

6.00 komedija “spartakiada.
Atšilimas”
7.30 karinis f. “9-oji kuopa”
10.00 Drama “Aukso amžius”
12.00 melodrama “monro”
14.00 komedija “užsispyrėlių
sutramdymas”
16.00 Drama “manija”
18.00 veiksmo f. “jėgeris”
20.00 siaubo f. “mirusios
dukterys”
22.30 komedija “Aukso veršių
valsas”
0.00 Tragikomedija
“vestuvės”
2.00 Drama “puškinas: paskutinė dvikova”
4.00 “pasaka apie šaulį
Fedotą”

rTVi

6.00 ypatinga nuomonė.
ekonomikos naujienos
7.00 Animacinis filmas
8.00 vakaro naujienos iš
Amerikos
9.00 klinčas
10.00 “valstybės gynyba”
12.00 Niujorke su v.Topaleriu
13.00 vaid. f. “valstybinis nusikaltėlis”
14.30 jT veikia
15.00 “senos bylos”
16.00 Beraščiams apie
Ameriką
16.30 savaitės aidai
17.00 “sudaužytų žibintų
gatvės”
18.00 prieigos kodas
19.00 Ieškome išeities
20.00 “valstybės gynyba”
21.00 Izraelio savaitė
22.00 “valstybės gynyba”
23.00 vaid. f. “moterų klubas”
1.30 sukurti dievaičiai

TV Polonia

8.00 “Zlotopolskiai”
10.15 “žaliojo septyneto
ranča”
10.50 “Laukinė Lenkija”
11.20 “persirengėliai”
12.25 Lenkija 24
12.55 “keturiasdešimtmetis”
14.00 žinios
14.15 Lenkijos roko muzikos
atlasas. koncertas
F.valickio 75-ojo gimtadienio proga. 2 d.
15.10 sveikinimų koncertas
15.25 “Neatrasti lobiai”
15.55 “kraujo ryšiai”
16.35 Auksinės dainos
17.00 kultūringieji pL
18.00 Tv ekspresas
18.20 “m, kaip meilė”
19.10 “Laimės spalvos”
20.15 Labanaktukas
20.30 žinios
21.10 “maža didžioji meilė”
22.00 m.Grechutos festivalis
Zamoscėje 2010
23.00 vaid. f. “karalių motina”
1.05 pramoginė laida
1.25 “m, kaip meilė”
2.15 Animacinis filmas
2.30 žinios

Viasat History

7.00 “elvis presley: paskutinės 24 valandos”
8.00 “edvardo laikų dvaras”
9.00 “Čaikovskio pėdomis”
10.00 “Beprotybės sparnai”
11.00 “kūnas”
12.00 “Abraomo vaikai”
13.00 “Laiko komanda”
14.00 “kolonija”
15.00 “elvis presley: paskutinės 24 valandos”
16.00 “edvardo laikų dvaras”

17.00 “rojus žemėje”
17.30 “jane Birkin: atspindžiai”
18.00 “kaip mus pakeitė
pramoninė revoliucija”
18.30 “mumijų paslaptys”
19.00 “Geografiniai atradimai”
20.00 “Niurnbergas - nacių
teismas”
21.00 “Laiko komanda”
22.00 “kolonija”
23.00 “Genialioji fotografija”
0.00 “edvardo laikų dvaras”
1.00 “rojus žemėje”
1.30 “jane Birkin: atspindžiai”
2.00 “kaip mus pakeitė
pramoninė revoliucija”
2.30 “mumijų paslaptys”
3.00 “Geografiniai atradimai”
4.00 “Niurnbergas - nacių
teismas”
5.00 “Laiko komanda”
6.00 “kolonija”

animal planet

7.00 krokodilų medžiotojo
dienoraščiai. mažylis
Bobas
7.50 žaismingiausi gyvūnai
planetoje
8.40 šunys, katės ir kiti numylėtiniai
9.35 Laukinių planeta.
kolibris
10.00 šunų kinologija
10.55 Gorilų mokykla.
svajonės įkūnijimas
11.20 Gyvūnų gelbėjimo
draugija
11.50 Gyvūnų teritorija.
Gelbėtojų būrys
12.45 veterinarai stažuotojai
13.10 Greitoji veterinarų
pagalba
13.40 pusiaunakčio reidas
14.35, 20.10 - vertėjas iš šunų
kalbos
15.30 žinduolių gyvenimas
21.05 Gyvenimas bandoje. sugrįžimas namo
22.00 žmogėdros. Liūtai
22.55 Afrikoje
23.50 ryklių užpuolimai
0.45 Laukiniai ir pavojingi.
kaubojus
1.40 ekstremalai. kelionė į
jūros dugną

Viasat explorer
6.00
7.00
7.30
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30

“įrankių arsenalas”
“ekstremalas someris”
“super mokslas”
“Teleskopo “hubble”
peizažai”
“Gelbėtojai-ekstremalai”
“Aviakatastrofų bylos”
“kalnų gelbėtojai”
“įrankių arsenalas”
“ekstremalas someris”
“super mokslas”
“Teleskopo “hubble”
peizažai”
“Gelbėtojai-ekstremalai”
“Aviakatastrofų bylos”
“kalnų gelbėtojai”
“jAv lėktuvnešis kare”
“vyriški nuotykiai”
“Noradas: slapta
tvirtovė”
“vankuverio salos medkirčiai”
“misija: auksas”
“visa tiesa apie europietiškąją pornografiją”
“Apie išskirtinius automobilius”

Travel channel

9.00 ryto programa
10.00 žmonijos valgiai.
prancūzija
11.00 Džulijano ir kamilos
odisėja. persijos įlanka
12.00 kelionė aplink pasaulį.
Anglija ir velsas
13.00 žmonijos valgiai
14.00 vestuvės Indijos kaime
14.30 Azijos kulinarai. korėja
15.30 meno galerija. manila
16.00 kelionė aplink pasaulį.
venecija
17.00 kelionė šveicarijos geležinkeliais
18.00 Geriausios kelionės motociklu
19.00 vestuvės Indijos kaime
19.30 kalifornijos vynuogynai
20.00 Nuotykiai rytuose.
stebuklas dykumoje
20.30 virėjo nuotykiai. jordanijos beduinai
21.00 Didieji gamtos stebuklai
22.00 pasakojimas apie jutą
22.30 slidinėjimas jAv ir šveicarijoje
23.00 kelionė aplink pasaulį.
Didžioji Britanija
0.00 Nakties programa

national
Geographic

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

ryto programa
pabaisų žūklė
virusologo kelionės. jAv
pabaisų žūklė
Didžioji migracija
migracijos priežastys

15.00 Dramblių kapinės
16.00 Lėktuvnešio valdymas
17.00 žiedinės automobilių
lenktynės
18.00 Didžioji migracija
19.00 Lėktuvų avarijų tyrimas
20.00 Geriausios “National
Geographic” nuotraukos
21.00 sulėtinto veikimo
bombos
22.00 Draudimai. prostitucija
23.00 kalėjimas. Ištikimybė
gaujai
0.00 Lėktuvų avarijų tyrimas
1.00 Nakties programa

11.35, LnK

Prielipa
Komedija. JAV, 1996 m. rež. Benas Stilleris. Vaidina: Jimas Carrey, Matthew Broderickas, Leslie
Mann. (N-7)

Stivenas Kovaksas išsiskiria su
savo mergina. Jis įsikuria nau-

discovery

7.00
7.55
8.50
9.45
10.40
11.35
12.30
13.25
14.20
15.15
16.10
17.05
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00

Automobilio kūrimas
kova su stichija
mirtinas laimikis
Išgyventi
Dirbtiniai stebuklai
sukurti katastrofose
sprogimai
man pavyko!
Automobilio kūrimas
penktoji pavara
Apgavikai
reikia surinkti
Iš ko tai pagaminta?
Geriau nesugalvosi
kosmoso pionieriai
per kurmio urvą
penktoji pavara
Apgavikai
motor city
Išgyventi

sport1

9.00
10.00
10.15
10.45
12.30
13.00

14.50

16.35
17.00
18.45
19.00
21.00
23.00

Televitrina
žINIos+
Barselonos triatlonas
Ispanijos primera lyga.
“Barcelona” - “villarreal”
Ispanijos primera lyga.
xI turo apžvalga
rusijos premier lyga.
maskvos cAsk maskvos “spartak”. Tiesioginė transliacija
škotijos premier lyga.
“kilmarnock” “rangers”. Tiesioginė
transliacija
sporT1 savaitgalis. Tiesiogiai
rusijos premier lyga.
kazanės “rubin” “Zenit”
sporT1 savaitgalis. Tiesiogiai
Ispanijos primera lygos.
“villarreal” - “valencia”.
Tiesioginė transliacija
Ispanijos primera lygos.
“Almeria” - “Barcelona”.
Tiesioginė transliacija
profesionlų boksas.
Devon Alexanderis Andriy kotelnikas

jame bute. Kur buvęs kur nebuvęs pasirodo trenktas kabelinės
televizijos meistras, kuris S.Kovaksui ima pirštis į draugus.
Stivenas pernelyg mandagus,
kad pasiųstų prielipą velniop.
Todėl meistriukas įsisiautėja:
tempia savo klientą į riterių
kovų šou, pridovanoja jam vogtos aparatūros, nusamdo prostitutę, o galiausiai pagrobia buvusią Stiveno merginą...

22.30, TV3

Brangusis
Džonai
Drama. JAV, 2010 m. rež. Lasse
Hallstromas. Vaidina: Channingas
Tatumas, Amanda Seyfried, richardas Jenkinsas, Henry Thomasas. (N-7)

Viasat sport Baltic

10.10 Futbolas. ueFA
Čempionų lygos
apžvalga
10.40 Tenisas. ATp pasaulio
turo finalas, Londonas.
vienetų pusfinalis 1
14.40 Futbolas. Anglijos
premier lyga. “Arsenal” “Tottenham”. Tiesioginė transliacija
16.55 Futbolas. Anglijos
premier lyga. “Birmingham” - “chelsea”.
Tiesioginė transliacija
19.00 Futbolas. ueFA
Čempionų lygos
apžvalga
19.25 Futbolas. Anglijos
premier lyga. “Liverpool” - “West ham”.
Tiesioginė transliacija
21.30 Futbol mundial žurnalas
21.55 Futbolas. prancūzijos
Ligue 1. Tiesioginė
transliacija
0.00 pokeris. Baltijos čempionatas - septintas
epizodas
1.00 Futbolas. ueFA
Čempionų lygos
apžvalga

eUrOsPOrT

9.30
9.45
10.30
11.45
12.45
13.30
14.45
15.00
16.30
17.30
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0.00
1.00
1.15
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ekstremalus sportas
sporto apžvalga
žiemos sporto šakos
slidinėjimas. moterys.
10 km
kalnų slidinėjimas
slidinėjimas. vyrai.
15 km
žiemos sporto šakos
Dailusis čiuožimas
Futbolas. Lenkija Dramblio kaulo krantas
Futbolo apžvalga
slidinėjimas. moterys
Dailusis čiuožimas
kovinis sportas
slidinėjimas. moterys
sporto apžvalga
žiedinės automobilių
lenktynės
slidinėjimas. vyrai

Armijoje tarnaujantis Džonas
grįžta namo trumpoms atostogoms. Jis susipažįsta su žavia
koledžo studente Savana. Po
žaibiškai pasibaigusių romantiškiausių dviejų gyvenimo savaičių jaunuoliai išsiskia ištisiems metams. Visus dvylika
mėnesių jie bendrauja laiškais
ir galų gale susitinka. Tačiau
pasaulį sukrečia rugsėjo 11osios išpuoliai ir Džonas vėl užsirašo į armiją...

23.30, LTV

Skėriai
Fantastinis trileris. JAV, 2005 m.
rež. Davidas Jacksonas. Vaidina:
Lucy Lawless, Johnas Heardas, Dylanas Nealas, Gregory Alanas Williamsas. (N-14)

Ambicingas mokslininkas Piteris laboratorijoje be savo valdžios žinios genetiškai modifikuoja skėrius. Kai šie
reikaliukai išlenda į dienos
šviesą, vyruką atleidžia iš
darbo, o skėrius sudegina. Tačiau keli vabzdžiai ištrūksta. Jie
taip greitai adaptuojasi ir dauginasi, kad netrukus ima kelti
grėsmę visam pasauliui.
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Futbolas žiemą. Arabai gali ir tai

Šiandien LŽ

2p.

Lietuva ir Vokietija,
teisme bylinėjusios dėl
2 mln. litų vertės pasaulinio garso
dailininkų dviejų paveikslų,
mėgins taikiai susitarti

3p.

D.Raulušaičio,
generalinio prokuroro
pavaduotojo, aptakūs svarstymai
paskatino politikus prabilti apie
prokuratūros nekompetenciją
ir stagnaciją

7p.

Savo gyvybę nutraukė
JAV gyvenęs Irano princas,
jis buvo prislėgtas dėl padėties
tėvynėje, savo tėvo, paskutinio
Irano šacho, bei sesers mirties

8p.

Šįmet brangs popierius,
ant kurio spausdinami
laikraščiai, žurnalai, skrajutės,
lankstinukai, taip pat kartonas,
skirtas knygoms ir kitiems
leidiniams įrišti

12p.

Izraelyje gyvenantis
Nacionalinės premijos
laureatas I.Meras visą laiką rašė
ir teberašo tik lietuviškai

Didžiausia sporto švente vadinami pasaulio futbolo čempionatai kas ketverius metus prikausto milijonų dėmesį visoje planetoje. Aistruoliai iš anksto planuoja vasaros atostogas taip, kad ištisą mėnesį galėtų mėgautis aukščiausio lygio futbolu. Tačiau įpročius gali tekti keisti - svarstoma idėja 2022-ųjų pirmeIšsamiau 17 p.
nybes Azijoje rengti metų pradžioje, kai Europa sukaustyta sniego ir šalčio gniaužtų. / AFP/Scanpix nuotrauka

•

Kam Lietuvoje gyventi gera
JURGA TVASKIENĖ

Energetikos ministerijoje (EM) ir jai
pavaldžiose įmonėse nedirba nei
kvailiai, nei vagys. Juk taip vienas
ministrų kabineto narys įvardijo
triūsiančius už mažiau nei 5 tūkst. litų? Energetikos sektoriuje protingi
žmonės uždirba tris, keturis, penkis
kartus daugiau. Padorūs atlyginimai
ir dar padoresni priedai mokami už
puikius darbo rezultatus. Na ir kas,
kad visuomenė jų kol kas nemato.

2009-ųjų gegužę, siekiant sumažinti elektros kainą vartotojams,
energetikos ministras Arvydas Sekmokas pasiūlė tai daryti ardomos
nacionalinio investuotojo bendrovės “Leo LT” vadovų atlyginimų bei
darbuotojų skaičiaus sąskaita. Esą,
jei “liūto” galvos savo algas nurėžtų
50 proc., dar atleistų pusę darbuotojų, elektros kaina galėtų mažėti gal
net 4 ct už 1 kilovatvalandę (kWh).
Nuo tų laikų pagrindinis elektros
tarifas gyventojams kilo nuo 37 iki 45
ct/kWh, tačiau išardžius “Leo LT”
kalbos apie energetikos bendrovių
vadovų atlyginimų karpymus visiškai nutilo. Ir nors dabar pagrindinės

CUKRUS

išmokos yra mažesnės, nei buvo prieš
metus, vis dėlto jos nesiliauja stebinti krizės žiauriai apkarpytas pajamas
skaičiuojančių piliečių, kurie net negirdėję apie Lietuvos valdininkų gudrų išradimą - priemokas prie pagrindinio atlyginimo.

Pamiršti pažadai
2009-ųjų sausį, steigiant EM, žadėta, kad tam papildomų valstybės
biudžeto lėšų ir etatų neprireiks. Esą
kairiųjų Vyriausybės pateiktame
2009 metų biudžeto projekte Ūkio
ministerijai (ŪM) buvo numatyta 1
mlrd. 116 mln. litų, o naujosios
Andriaus Kubiliaus Vyriausybės patobulintame ir Seimo patvirtintame
plane ŪM, įskaitant ir asignavimus
steigiamai EM, skirta tik 1 mlrd. 41
mln. litų.
“Energetikos ministerijos įkūrimas leis efektyviau reguliuoti energetikos sektoriaus monopolistus ir
tai ne tik papildomai nekainuos, bet
dar padės sutaupyti milijonus mokesčių mokėtojų lėšų”, - prieš dvejus
metus žadėjo premjeras A.Kubilius.
Tačiau vos po kelių mėnesių, 2009ųjų liepą, paaiškėjo, kad garsūs pažadai buvo tik dar vienas muilo burbu-

•11 p.

Respublikonai
telkia jėgas
Pirmoji jų auka bus prezidento Baracko Obamos sveikatos apsaugos
reforma. Kitas kirtis - padaryti galą
išlaidavimui.

Atstovų rūmų kontrolė perėjo į
Respublikonų partijos rankas. Respublikonai žada kaišioti pagalius
prezidentui B.Obamai į ratus ir pradėti mažesnės valdžios bei mažesnių
išlaidų erą. Naujasis Atstovų rūmų
pirmininkas Johnas Boehneris ketina kuo skubiau surengti balsavimą
dėl prezidento sveikatos apsaugos reformos atšaukimo. Tai buvo vienas
iš respublikonų pažadų prieš lapkričio rinkimus, po kurių jie susigrąžino Kongreso žemųjų rūmų kontrolę. Tačiau Senatą vis dar kontroliuoja
demokratai, todėl ten B.Obamos politinių oponentų iniciatyvos palaikymo nesulauks. Taigi aiškiai matyti,
kokioje aklavietėje atsidurs įstatymų
leidybos procesas. Dar vienas dalykas, kurio siekia respublikonai, - nutraukti ydingą praktiką, kai komitetai iš esmės pataikavo prezidento
administracijai.
Corbis/Scanpix nuotrauka

Europiečiams bus nesaldu

Ekspertai prognozuoja, kad dar šį
mėnesį kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse cukraus kaina gali
kilti 10-30 procentų. Padidėjus
didmeninėms šios žaliavos kainoms, brangtų ir daugelis maisto
produktų.

Pirmieji cukraus kainų šuoliai pasaulio rinkose užfiksuoti praėjusių
metų lapkritį. O gruodžio 29 dieną
baltojo cukraus kaina Londono biržoje viršijo pastarųjų 30 metų rekordus - 822 doleriai už toną. Tokį kainų didėjimą daugiausia lėmė sausra

In memoriam R.Girskiui:
anapilin išėjusį krepšinio
specialistą prisimena drauge su
juo žaidę, treniravę ir šalia buvę
bičiuliai

UŽSIENIS

las. Tuo metu EM buvo leista nuo
2009-ųjų spalio išlaikyti visus numatytus 72 etatus, nors prieš tai kalbėta,
kad bus dirbama su kur kas mažesniu
žmonių skaičiumi - 47 etatais. Be to,
ŪM buvo palikti 233 etatai, taigi abiejų institucijų darbuotojų skaičius 12
viršijo iki pertvarkos ŪM dirbusiųjų
skaičių.
Valstybės biudžeto asignavimai
abiem ministerijoms nuo 1,042 mlrd.
litų (toks biudžetas buvo patvirtintas 2008-ųjų gruodį) pernai gegužę
“karpant” valstybės išlaidas padidėjo iki 1,553 mlrd. litų, o lėšos darbo
užmokesčiui tuo metu augo nuo
15,292 mln. litų iki 15,313 mln. litų.
Visas EM biudžetas praėjusiais
metais sudarė 233 mln. litų, šiais jis
auga iki 386 mln. litų. 2008-ųjų
gruodį EM darbo užmokesčio fondas siekė 2,6 mln. litų, 2009-aisiais
augo jau 3,2 mln. litų. Prasidėjusiais
2011 metais jis bus 5,4 mln. litų, tiesa, į šį skaičių įtraukti ir trijų valstybės įmonių (Naftos produktų agentūros, Energetikos agentūros ir
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūros) darbuotojų atlyginimai.

Išsamiau

15p.

•6 p.

Išsamiau

Orai
Brazilijoje, eksporto mažinimas Indijoje, potvyniai Australijoje. Pasaulinių cukraus kainų augimas pasieks
ir ES valstybių rinkas. Jau priimtas
sprendimas sumažinti cukraus eksportą iš ES. Net svarstomos galimybės panaikinti cukraus gamybos

kvotas Bendrijos narėms. Portugalija nebeturi cukraus atsargų, Estija
artimiausiu metu gali jo pritrūkti,
tad kaina gali šoktelėti iki 30 procentų.

•9 p.

Išsamiau

ŠIANDIEN
Debesuota,
stiprės vėjas,
kai kur pasnigs.
Temperatūra dieną
1-8 laipsniai šalčio.

•23 p.

Išsamiau

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios”. QuarkXPress 4.1. 280 x 410 mm.
Newly redesigned newspaper launched in January 2011. More on: http://www.lzinios.lt/lzinios/laikrastis/3079
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Naujametė Maskva: galybė fejerverkų ir linksmybių
Sakoma, kad rusai Naujuosius metus mielai švenčia Baltijos kraštuose. Šia kryptimi traukiniai

būna sausakimši. Tačiau neretai jie pilni juda ir Maskvos link.
biliu važiuoja tik iki metro. Be to,
maskviečiams nuolat kyla problemų dėl kelių milicijos, kuri laikoma viena korumpuočiausių, neturinčių gero vardo tarp miestiečių
institucijų.

Nebūtinai patogu
Metro yra populiariausia susisiekimo priemonė. Populiariausia, tačiau nebūtinai patogiausia, nes vagonai dažnai būna sausakimši.
Neretai tenka pečiais ir alkūnėmis
skintis kelią į priekį, o ilgainiui tai
labai vargina. Tačiau kelionė metro per piką gali būti dvigubai ar
trigubai greitesnė nei kelionė automobiliu. Kai kurios metro stotys,
tokios kaip Komsomolskaja, Novoslobodskaja, Kropotkinskaja ar
Majakovskaja, yra tarsi muziejai su
dailiomis architektūros mozaikomis
ir vitražais.

Mieste populiaru
keliauti ir pakeleivingomis mašinomis,
kurias maskviečiai
vadina tiesiog taksi.

Per Naujųjų šventes ypač išpuošta Raudonoji aikštė, žėrinti tūkstančiais šviesų. / Corbis/Scanpix nuotrauka
VAIDAS MIKAITIS

N

usprendėme pasinaudoti bičiulio Vladimiro
kvietimu Naujuosius
metus sutikti Rusijos
sostinėje ir pažiūrėti,
kaip siaučiama per svarbiausias ir
pompastiškiausias metų linksmybes. Stačiatikiai senuosius Naujuosius metus pagal Julijaus kalendorių
pasitinka dviem savaitėmis vėliau sausio 14-ąją.
Išvakarėse gražiai snyguriuojant iš
šventiškai pasipuošusios Rygos į
Maskvą išvykome pilnutėliu naktiniu
traukiniu. Keleiviai draugiški, puikiai
nusiteikę, maloniai bendraujantys, o
palydovė - net lietuviškai supranta.
Rygą pasirinkome norėdami išvengti maršruto per Baltarusijos teritoriją, todėl nevažiavome iš Vilniaus.

Vos suspėta
“Laba diena”, - pasitikdama
Maskvos “Rižskoje” stotyje sveikinasi bičiulė Nataša, o Vladimiras įsodinęs į apšalusį “šeštuką” pradeda
rodyti vairavimo virtuoziškumą snie-

guotomis ir išpuoštomis Maskvos
gatvėmis.
Naujuosius metus planuojame sutikti Raudonojoje aikštėje, dėl problemų statant automobilį į ją atvykstame likus tik penkioms minutėms
iki vidurnakčio. Netrukus mušant
Kremliaus kurantams sutinkame
Naujuosius. Daug fejerverkų, daug
triukšmo, daug dūmų, tačiau viskas
gana greit nurimsta ir žmonės traukia namo ar į barus švęsti toliau. Mes
tęsiame savo šventę šalia Raudonosios aikštės esančio viešbučio bare,
čia aptarnaujami pastebimai girtėjančio barmeno linksmai laukiame
Naujųjų atėjimo ir į Lietuvą.
Per Naujųjų metų šventes Maskva,
ypač Raudonoji aikštė, būna labai išpuošta ir žėri tūkstančiais šviesų. Visur pristatyta eglučių, padarytų iš ko
tik nori: ledo, virvučių, metalo, plastiko, popieriaus ir dar daug ko. Naujametė Maskva - turbūt daugiausia
eglučių turintis miestas pasaulyje.

Apytuštės gatvės
Pirmąją sausio dieną Maskvoje
ramu. Transporto mažai, todėl pla-

čiausi prospektai neįprastai tušti.
Toks metas patogiausias tyrinėti
Maskvą automobiliu, todėl Vladimiras vežioja po žymiausias vietas.
Įspūdingai ir pompastiškai išpuošta Raudonoji aikštė su Lenino mauzoliejumi, Nacionaliniu istorijos
muziejumi, GUM’u (valstybine
universaline parduotuve - aut.),
Kremliumi, Didžiuoju ir Mažuoju
teatrais, kičiniais Senuoju ir Naujuoju Arbatu, kur gausu brangių
suvenyrų parduotuvių ir kitokių
turistams skirtų pramogų. Pakeliui Lomonosovo universitetas, debesyse paskendęs Ostankino bokštas,
Lenino biblioteka, Patriarcho tvenkiniai, turbūt žymiausia ir prašmatniausia Maskvos gatvė - Tverskaja. Čia Maskvos merija, Valstybės
dūma, KGB rūmai ir kiti svarbūs
pastatai.
Žinoma, niekas nedirba, todėl visomis įžymybėmis grožimės tik iš
išorės. Tam mums prireikė visos
dienos, greitai važinėjant apytuštėmis gatvėmis. Jei tai būtų įprasta
darbo diena, viską apvažiuoti tikrai būtų neįmanoma.

Mastai gniaužia kvapą
Maskva stebina savo dydžiu. Plačiausi prospektai, kurių, regis, neįmanoma pereiti pėsčiomis, dideli
pastatai, minios žmonių. Stebina ne
tiek pastatų grožis, kiek jų dydis. Net
žvelgiant į paprasčiausius dvidešimties aukštų ir dvidešimt laiptinių turinčius gyvenamuosius daugiabučius
gniaužia kvapą nuo tokio pastato
masyvumo. Tokiame name turbūt
tilptų visas Kybartų miestelis.

Maskvoje viešėjome
per Naujųjų metų
šventes, todėl nors ir
buvome čia penkias
dienas, registruotis
nereikėjo.
Kaip ir daugumos pasaulio didmiesčių ar sostinių gyventojai,
maskviečiai atrodo labai užsiėmę,
skuba ir anaiptol nespinduliuoja
draugiškumu. Aptarnavimas kavinėse ir restoranuose, ypač ne pres-

tižiniuose, o skirtuose vietiniams,
dažniausiai nėra toli pažengęs nuo
sovietinių laikų. Teko lankytis ir tokiuose, po kurių Vladimiras mūsų
atsiprašinėjo dėl aptarnavimo ir požiūrio į klientus. Manau, kad ir kaip
burnotume ant savo krašto, Lietuva šiuo požiūriu gerokai tobulesnė.

Vairavimo ypatumai
Turistams skirti leidiniai perspėja, kad Maskvos gatvėmis turistui
geriau nevairuoti. Tai didelis stresas
ir išbandymas vairuotojams, nepratusiems prie milžiniškų transporto srautų, akimis neaprėpiamų
spūsčių ir agresyvaus, chaotiško
bei pavojingo vairavimo stiliaus.
Čia nepaisoma nei saugaus atstumo, nei kelio juostų žymėjimo. Tas
pats pasakytina ir apie greitį. Vieną dieną skubant į Lenino mauzoliejų Vladimiras per miesto centrą
spaudė “šeštuką” šimtu kilometrų
per valandą greičiu, kad šis net
braškėjo, tačiau mes tikrai nebuvome greičiausi.
Gatvėse daug rusiškų automobilių. Vladimiras tai aiškina pa-

prastai: rusai tikrai ne iš meilės tėvynei tokius perka. Užsienietiškiems automobiliams taikomi dideli muitai, dėl jų žmonės ne visada
išgali įsigyti importinę mašiną.
Anot jo, jei tik turėtų daugiau pinigų, ne tik jis, bet ir dauguma miesto gyventojų neabejotinai rinktųsi užsienietišką.
Miesto centre labai sunku rasti
vietą automobiliui pasistatyti. Vladimiras mus ramina, kad vairavimo sąlygos dar palyginti neblogos,
nes paskutinę metų dieną Rusijoje
prasideda masinės dviejų savaičių
atostogos, gyvenimas sostinėje gerokai aprimsta, todėl vairuoti lengviau. Paprastomis dienomis net ir
jis, gyvendamas dvidešimt kilometrų nuo miesto centre esančios darbovietės, į tarnybą vyksta metro,
automobiliu atvažiuoja tik iki artimiausios metro stoties, esančios keletas kilometrų nuo namų. Bičiulio
teigimu, norint ryte automobiliu atvykti į miesto centrą, tektų iš namų
išvažiuoti likus bent dviem valandoms iki darbo pradžios. Taigi daugelis miestelėnų iš namų automo-

Maskvoje taip pat populiaru keliauti pakeleivingomis mašinomis,
kurias maskviečiai vadina tiesiog
taksi. Pakanka gatvėje ištiesti ranką
ir prie jūsų sustos automobilis. Tada tariamasi dėl maršruto ir kainos.
Jei vairuotojui pakeliui, jis nuveš jus
kur reikia ir taip užsidirbs papildomų pinigėlių. Sako, kad kas antras
maskvietis taip uždarbiauja tiesiog
važinėdamas po miestą ir tikėdamasis keleivių.
Maskva - daugiakultūris miestas,
čia gyventi ir dirbti plūsta žmonės
iš visos Rusijos ir NVS valstybių.
Tiek NVS šalyse, tiek pačioje Rusijoje pragyvenimo lygis gerokai žemesnis nei Maskvoje, todėl sostinė
jiems - tarsi siekiamybė, geresnio
gyvenimo garantas. Tačiau dauguma jų dirba nekvalifikuotus darbus,
kurių vietiniai maskviečiai jau nesiima. Atvykusieji iš Kaukazo valstybių dažniausiai prekiauja turguose arba įsidarbina pas tautiečius,
įkūrusius kaukazietiško maisto restoranus. Jie nepaprastai populiarūs
Maskvoje, nors kaukaziečių žmonės čia nelabai mėgsta.

ti 70 litų. Maskva - toks didelis
miestas, kad prieinamų maisto kainų gali rasti bene kiekvienas. Panašiai ir dėl kavos. Vienur jos puodelis kainuoja 20 litų, tačiau kitur
jos galima nusipirkti ir už 5 litus.
Vadinamojo greito maisto kainos
taip pat neverčia iš koto. “MooMoo” restoranų tinklas žinomas
tarp maskviečių kaip neblogas kokybės ir kainos santykis. Tai savitarnos restoranas, kuriame įprasti
pietūs kainuoja apie 30 litų. Ten keletą kartų pietavome ir mes. Alaus
kainos taip pat svyruoja: vidutinio
lygio restoranuose jis gali kainuoti
10-15 litų, tačiau miesto centre viskas keliskart brangiau.

Bene dažniausiai maskviečiai naudojasi metro paslaugomis.

Namo, namo
Turistus bene labiausiai trikdo
būtinybė registruotis Rusijoje. Tai
daryti privaloma, jei šalyje vieši ilgiau nei tris darbo dienas. Jei apsistoji viešbučiuose, tai už jus padaro administracija, tačiau viešint
pas draugus ar pažįstamus registruotis milicijoje reikia pačiam.
Mes viešėjome Maskvoje per Naujųjų metų šventes, todėl nors ir buvome čia penkias dienas, registruotis nereikėjo.
Vladimiras gyvena tipiniame
sovietinių daugiabučių rajone,
kur namai ir gatvės tokie vienodi,
kad tikrai nereikia stebėtis istorija, nutikusia filme “Likimo ironija, arba Po pirties”. Beje, buvo didelė pagunda nueiti ir į pirtį,
tačiau pabūgome, kad kurio nors
mūsų per klaidą neišsiųstų į Sankt
Peterburgą.
Maskvoje oras ėmė šilti, prasidėjus atlydžiui miestas panėšėjo į pažliugusį purvyną, bet mums atėjo
metas vykti namo. Grįžtame šįkart
ne traukiniu, o naktiniu autobusu
“Maskva-Kaunas-Vilnius”. Jį kurį
laiką gatvėmis lydi Vladimiro “šeštukas”. Paliekame Maskvą kupini
gerų įspūdžių ir puikiai praleidę laiką. Tačiau ir su džiaugsmu, nes spėjome ne tik pasidžiaugti, bet ir pavargti nuo šio visada skubančio ir
niekada nemiegančio didmiesčio,
pasiilgome jaukaus lietuviško gyvenimo.

•

Turistams vairuoti automobilį Maskvoje nepatariama.

Naujametė eglė Tverskajos gatvėje.

Kainos labai skiriasi
Pirmas mūsų sustojimas - žymusis GUM’as. Tai bene seniausia ir
žymiausia Maskvos universalinė
parduotuvė, esanti Raudonojoje
aikštėje. Dabar tai didelis prekybos centras su daugybe prabangių
parduotuvių. Net jei nieko nepirksite, ten dera užeiti ir pasigrožėti
architektūra. Vienoje GUM’o kavinių prisėdame papietauti ir pasveikiname Vladimirą gimtadienio
proga.
Ne kartą yra tekę girdėti apie pasakiškas maisto kainas Maskvoje.
Tiksliau, būtų galima sakyti, kad ne
visos jos pasakiškos. Tiesiog yra visokių. Žinoma, ten, kur pirmiausia apsilanko atvažiavę užsieniečiai,
labai brangu. Tačiau jei moki rusų
kalbą, gali surasti nedidelių kavinukių atokiau nuo miesto centro.
Pietūs atsieitų 25 litus ar dar pigiau.
Restoranuose netoli Raudonosios
aikštės vien tik sriuba gali kainuo-

Į Arbatą susirinko seniai besmegeniai. / Vaido Mikaičio nuotraukos

Redesign of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos žinios”. QuarkXPress 4.1. 280 x 410 mm.
Newly redesigned newspaper launched in January 2011. More on: http://www.lzinios.lt/lzinios/laikrastis/3079
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Makalius.lt patarimas

kaip sutaupyti keliaujaNt

Keliauti yra visada smagu – nematytos vietos, nauji žmonės, šaunūs nuotyKiai ir puiKūs įspūdžiai.
štai Keletas paprastų, tačiau puiKių patarimų, Kaip puiKiai galima sutaupyti Keliaujant.
tiesa, rodos, toKių patarimų visur yra gausu, ir nė vienas jų nepadeda. nepadeda tol, Kol
suprantate, Kad patarimus reiKia ne KritiKuoti, o juos išbandyti ir jais pasinaudoti – o mes juos
visus išbandę, drąsiai sKelbiame čia.

4
7
2
1 3

išbandyta ir patvirtinta Makaliaus ir bendrakeleivių!

patys užsisakykite viešButį

sudarykite savo kelioNės
Biudžetą

Būkite savo kelioNės
šeimiNiNku!

Kelionių paketų pasiūlymai yra šaunus dalykas, nes
jums nereikia rūpintis bilietais, viešbučiu, pramogomis.
Tačiau susigundę tokiais
pasiūlymais, Jūs sumokėsite
žymiai daugiau, nei jie yra
iš tikro verti – labai dažnai
tokią pat kelionę galite susiplanuoti patys už mažesnę
kainą ir dar gausite puikų
nemokamą priedą – LAISVĘ.

Būtinai nuspręskite kiek ir
kam pinigų planuojate išleisti
– taip lengviau galėsite pamatyti realias savo galimybes.
Paimkite į kelionę užrašų
knygutę, kurioje fiksuosite
savo visas išlaidas – taip lengviau kontroliuoti savo pinigus. Asmeniškai mes keliaudami visada imamės darbo
knygutę, kurioje kasdien
surašome visas savo išlaidas – nuo alaus skardinės iki
apsipirkimo supermarkete ar
automobilio nuomos kainos.
Pinigų kontrolė tikrai leidžia
nemažai sutaupyti ir paskirstyti išlaidas.

_ _
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plaNuokite savo kelioNes!

Nuolat sekite pigius bilietus
siūlančias svetaines, pavyzdžiui makalius.lt! Nusiteikite, kad tai bus tarsi loterija – bilietų už puikią kainą
paprastai nebūna labai
daug, tačiau pasiūlymai
nuolat atnaujinami, todėl
tikrai nenusiminkite, jeigu
Jums nepavyko iškart jų
gauti. Prisiminkite, kad kuo
anksčiau žinosite savo keliones datą, tuo bus didesni
šansai gauti pigių bilietų.

_

kuo mažiau Bagažo!

_

_

Oro linijų bendrovės šiais laikais reikalauja susimokėti už
viską, todėl labai atidžiai sekite, kiek vienetų rankinio bagažo
jūs galite pasiimti su savimi, kokie yra lagaminų išmatavimai.
Stenkitės imti geriau vieną, tačiau didžiausio leistino dydžio,
rankinį bagažą. Dažnai svoris irgi daug ką lemia, tačiau, pavyzdžiui EasyJet avialinijų taisyklėse aiškiai parašyta, kad skirtumo, koks Jūsų rankinio bagažo svoris, nebus. Svarbu, kad
bagažo vienetas būtų vienas.

Redesign proposal sketch for the “Makalius” magazine.
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plaNuokite išlaidas maistui

Kur apsistoti už gerą kainą?
Kokios apsistojimo sąlygos?
Jums būtinai reikia rezervuotis viešbutį patiems + būtinai
persiskaityti atsiliepimus. Tai
darykite per rezervacines sistemas, pavyzdžiui Makalius.
lt puslapio viršuje esančią
„viešbučiai“ sistemą. Tokios
sistemos visuomet pasiūlys
žymiai geresnę kainą, nei
kreipiantis tiesiogiai į pasirinktą viešbutį (kainos žemesnės, nes viešbučiai sistemose
konkuruoja su savo kaimynais viešbučiais) ir nereikės
jaudintis, be to Jūs galėsite
paskaityti atsiliepimus iš jau
ten apsistojusių. Beje, visuomet stenkitės rinktis viešbutį
kuo arčiau centro (kurorte –
arčiau jūros) – nors jie šiek
tiek brangesni, tačiau Jums
neteks rūpintis transportu.

plaNuokite apsipirkimus

Jeigu vykstate į tokius miestus kaip Londonas, Madridas ar Barselona, kur drabužių ir kitokių gėrybių pasirinkimas yra ne tik žymiai
didesnis nei Lietuvoje, bet
ir kainos yra „padoresnės“,
imkite kuo mažiau daiktų,
kad vėliau netektų mokėti
už papildomą svorį. Pasidomėkite kada prasideda
išpardavimai.

_

10

Paprastai didžiausią kelionės išlaidų dalį sudaro maistas, todėl būtinai prieš kelionę
nuspręskite, ar norėsite patys
gaminti maistą (tuomet jūs
sutaupysite daugiausiai), ar
norėsite eiti valgyti į kavines
ir restoranus. Jeigu rinksitės
pastarąjį variantą, stenkitės
lankytis vietinių pamėgtose
vietose, kur kainos bus žymiai
mažesnės už turistams pritaikytas. Būtinai prieš kelionę
pasidomėkite kurias vietas
verta aplankyti. Beje, jeigu
atostogaujate kurorte ir nuomojatės automobilį, derinkite pietų ar vakarienės laiką
kokiame nors atokiame miestelyje, neturistinėje vietoje.
Kainos ten – maždaug 2-3 kartus mažesnės, beje, žymiai
skaniau ir porcijos didesnės.
Išbandyta ir įsitikinta Kretoje.

Nepirkite lauktuvių visiems!

patys orgaNizuokite sau
ekskursijas

Dažnai ekskursijos ir įvairios išvykos yra labai brangios, todėl geriau apsilankalBėkite su vietiNiais
kykite turistų informacijos
Būkite draugiški ir būtinai centruose, kur jums mielai
susibendraukite su vieti- papasakos, ką verta pamaniais – jie jums ne tik pasa- tyti. O jeigu norėsite nuvykti
kys, ką verta pamatyti kiek toliau, apsvarstykite galimieste, bet ir kur pigiau mybę išsinuomoti automobilį
apsipirkti ar rasti įdomių – automobilio nuoma visai diedalykų. Tiesa, šiuo pata- nai gali kainuoti tiek, kiek jūs
rimu pasinaudojus Pietų sumokėtumėte už vieno žmoEuropos šalyse, būsite gaus ekskursiją. Nemokėkite
sutikti itin svetingai.
daugiau nei 40 eurų/parai!

_ _

_

Neatsiejama kelionės dalis – lauktuvių rinkimas ir pirkimas –
pareikalauja bene daugiausiai išlaidų. Lauktuvių visai giminei
ir draugams nepripirksite, todėl iš anksto sudarykite aiškų
sąrašą, kam norite ką nors atvežti. Būtinai apsižvalgykite suvenyrų parduotuvėse, nes net šalia esančioje krautuvėlėje kainos gali skirtis kelis kartus. O jeigu nupirksite įvairių saldumynų ar vietinių gėrimų ir suorganizuosite įspūdžių vakarą,
visi liks patenkinti – juk svarbiausia yra parodytas dėmesys.

_
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Pavasario beieškant

malta – mažytė salų valstybėlė viduržemio jūroje, neretai žemėlapiuose žymima tiK tašKeliu,
tačiau nustebinanti svečią savo Kultūra, istorija ir grožiu. maltos respubliKą sudaro penKios
salos – trys gyvenamos – maltos, Comino bei gozo ir dvi negyvenamos – Comineto ir FilFla.
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Neatrastoji
J
Malta

Redesign proposal sketch for the “Makalius” magazine.

ei Turkijos kurortai jums asocijuo- kaktusai, tad gamtovaizdis būna daug skurdesnis,
jasi su Palanga, o Italiją, Prancūziją bei o žiemą, kuomet temperatūra nukrinta arti nulio,
Graikiją jau aplankėte, tačiau vis tiek galite tiesiog sušalti. Rudenį ir pavasarį klimatas
labai norisi į tą žemyno pusę – rinkitės čia būna švelnus ir šiltas, tinkamas ir keliauti, ir
Maltą. Tiesa, ją pasiekti gali būti sudė- pasidžiaugti paplūdimio malonumais.
tinga, mat tiesioginių skrydžių iš Lietuvos nėra, tad reikės persėsti Italijoje NesuvaidiNtos ramyBės ir tvarkaraščių
ar Vokietijoje, bet pigių bilietų surasti Nesilaikymo oazė
tikrai įmanoma. Galima pasiekti Maltą Vos išlipus iš lėktuvo, Maltoje pajunti tiesiog ore
vandeniu – jei atostogaujate Sicilijoje, tvyrančią ramybę – niekas niekur neskuba. Iš pragalite atplaukti čia keltu. Į Maltą pata- džių tai kiek sutrikdo, tačiau labai greitai supranti
riama keliauti rudenį – nuo rugsėjo pabaigos iki – čia tiesiog nėra kur skubėti – visur suspėsi, nes
lapkričio pradžios, arba pavasarį – nuo kovo antros viskas itin arti. Šios šalies bendras plotas tik 316
pusės iki gegužės pabaigos – tuo metu visa Malta km², tad atstumai tarp miestų – minimalūs, nerežaliuoja ir žydi, jos nealina kaitri saulė, todėl pama- tai nuo vieno miestelio iki kito galima nusigauti ir
tysite visą vietinės gamtos grožį. Vasarą, kai karš- pėstute, o iki tolimiausio taško autobusu važiuotis kartais pakyla iki + 40 Celcijaus, žali lieka tik site ilgiausiai dvi valandas. Be to, būtina pami-
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nėti Maltos viešąjį transportą – po visą salą važinėja senoviniai autobusiukai, kurie už kelis eurus
nuveš, kur tik panorėsite – maršrutų išties daug,
tad, įsigiję žemėlapį su autobusų grafiku ir pažymėtomis jų stotelėmis, galėsite apkeliauti visą
salą. Tiesa, nedidelis niuansas – maltiečiai, kaip
ir dauguma pietiečių, nemėgsta tvarkaraščių, o
ypač nemėgsta jų laikytis, todėl į nurodytą autobusų atvykimo/išvykimo laiką žvelkite lanksčiai –
plius-minus penkiolika minučių. Taip pat, geriau
nerizikuokite grįžti paskutiniu reisu, nes galite jo
taip ir nesulaukti – pamatę, kad keliose stotelėse
nebėra keleivių, vairuotojai kartais tiesiog nebevažiuoja toliau. Taip pat, Maltoje galite išsinuomoti automobilį, tačiau atkreipkite dėmesį, kad
eismas čia vyksta kaire kelio puse, tad bent iš pradžių gali būti kiek nejauku, o ir autobusų vairuotojai, lakstantys siauromis gatvelėmis milžinišku
greičiu, atrodo pavojingai. Tačiau su automobiliu pamatysite absoliučiai visą šalį, galėsite paklaidžioti atokesniais keliais ir paieškoti tik vietiniams
žinomų gražių vietų.

romėNų, fiNikiečių ir krikščioNių
palikimas NepaliNks aBejiNgų
Tiems, kas domisi istorija, Maltoje tikrai atsiras
ką pamatyti – saloje yra septynios neolito šventyklos (senesnės už Egipto piramides ir Stounhedžą), kurių žymiausia – Džgantija, esanti Gozo
saloje, miestų senamiesčiai siekia Senovės Romos
laikus, juose taip pat gausu viduramžių ir renesanso palikimo. Pastatų architektūroje persipina
rytų ir vakarų tradicijos, krikščionių ir arabų motyvai, o siaurose gatvelėse laikas, regis, sustojęs. Šios
salos šeimininkai ir gyventojai nuolat keitėsi, joje
gyveno romėnai, finikiečiai, krikščionių riteriai, ją
buvo užkariavę arabai, normanai, puolė Osmanų
imperijos turkai, Napoleono armijos kariai, o paskutinieji, pakeitę prancūzus, buvo britai. Maltoje
ir šiandien yra dvi oficialios kalbos – maltiečių ir
anglų, kas yra labai patogu, nes, jei mokate anglų
kalbą bent patenkinamai, čia nesunkiai susikalbėsite. Vaikščiodami jos miestais ir miesteliais visur
jausite šių kultūrų persipynimo atgarsius – matysite arabiško tipo uždarus balkonėlius su pusapvalių arkų langais, o šalia – krikščioniškų bažnyčių
skliautus, girdėsite maltiečių kalbą, kuri skamba
tarsi arabų ir italų kalbos mišinys, ragausite vietinio maisto, kurį šeimininkės dažnai ruošia pagal
senus arabiškus receptus.

išskirtiNė šachmatų leNtos formos sostiNė
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Sostinė Valeta – svarbiausias Maltos uostas. Šis
miestas labai skiriasi nuo kitų savo išplanavimu –
jei Mdina ar Mosta žavi savo siaurutėmis, painiomis gatvytėmis, kartais vedančiomis į niekur, tai
Valeta nustebina savo plačiomis, itin tiesiomis
gatvėmis, išplanuotomis šachmatų lentos principu, kuris toks aiškus, kad šiame mieste pasiklysti praktiškai neįmanoma. Jame būtina aplankyti Barrakka sodus, nuo kurių atsiveria nuostabus vaizdas į įlanką ir kitoje jos pusėje esančius
tris įtvirtintus mažyčius miestus – Cospicua, Vitto-

Redesign proposal sketch for the “Makalius” magazine.

Tikrai norėsis sugrįžti ir vėl pajusti
tą ramybę, šilumą ir vėjo nešamą jūros
sūrumą ant lūpų..
riosa ir Senglea. Į juos labai smagu persikelti vietinio plukdoma jų mėgstamu būdu išpaišyta valtele,
kuris pakeliui būtinai paklausinės iš kur atvykote ir
pasistengs Jus išmokyti bent kelis maltiečių kalbos
žodžius. Persikėlus į kitą krantą, šiuos miestelius
galima (o ir tiesiog būtina) apeiti pėstute, grožintis įlankoje besiilsinčiomis jachtomis ir vis iš kito
kampo atsiveriančiais vaizdais į Valetą ir jos viduramžius menančius mūrus.
Valetoje taip pat gausu bažnyčių, iš kurių žymiausios – Šv. Jono katedra, Karmelitų, Dievo Motinos,
Šv. Povilo laivo žuvimo bažnyčios ir kt.
Valetos gatvėse daug užeigėlių, prekiaujančių
užkandžiais ir gėrimais – nepraeikite pro šalį! Išsirinkite nedidelę, jaukią, kurioje matysite sėdinčius
ir geriančius kavą vietinius ir tikrai nenusivilsite
– paragausite skanių ir sočių sumuštinių su namų
gamybos duonele ftira, paskanausite šviežių salotų,
atsigersite gaivos, pagamintos iš vietinių granato
vaisių ir pabendrausite su šeimininkais, kurie nuoširdžiai pasidomės iš kur atvykote ir ką gero pamatėte jų šalyje, nepagailės patarimo ar gero žodžio.

Paceville rajonėlis – ištisas naktinių klubų kvartalas. Įėjimai į daugumą klubų nemokami, tad žmonės tiesiog migruoja iš vieno klubo į kitą, taip dalį
nesibaigiančio vakarėlio pernešdami į gatvę. Patys
klubai iš tiesų yra įvairaus lygio, o publika – spalvinga. Labai daug jaunimo, beveik vaikų, kuriuos
tėvai atveža pašokti, o vėliau pasiima, tad mezgant
pažintis reikėtų pirmiausia išsiaiškinti pašnekovo
amžių, mat pietiečiai bręsta anksčiau ir jūs tikrai
nustebtumėte kaip ten atrodo kai kurie keturiolikmečiai. Patys maltiečiai nėra konfliktiški, gatvėse
nesutiksite vietinių su niežtinčiais kumščiais, tad
įsivelti į peštynes įmanoma tik su kitais turistais,
ar pačiam labai pasistengus.

Neregėtas maltos gyveNtojų draugiškumas

Apskritai, Maltos gyventojai labai draugiški, šilti
ir smalsūs – jei rodysite susidomėjimą jų šalimi,
išgirsite tiek pasakojimų, kad galėsite rašyti knygą.
Dauguma net patys pasisiūlys parodyti gražesnes,
mažiau turistų lankomas vietas, geresnius maršrutus, patars, kur skaniau pavalgyti ar pigiau apsipirkti. Ir nebijokite – nusikalstamumas šioje šalyje
maltos salose gausyBė įstaBaus
itin mažas, o ir dauguma nusikaltėlių – ne vietiniai,
grožio laNkytiNų vietų
tad tikimybė, kad jus įvilios į spąstus ir parduos
Atvykus į Maltą, būtų nuodėmė nepamatyti Gozo – kaip lėlę – praktiškai nulinė. Taip pat, pravartu
vienos iš Maltai priklausančių salų, į kurią jus per žinoti, kad maltiečiai – tikintys žmonės, daugiau
geras dvidešimt minučių nuplukdys didelis, trijų nei 90 proc. – katalikai. Jiems šeima ir religija yra
aukštų keltas. Šioje saloje pamatysite Žydrąjį langą tiek pat svarbūs, kiek italams, tad būdami beveik
– nepaprastą uolų darinį, ant kurio sėdint ir geriant bet kurioje salos vietoje, apsisukę aplink savo ašį
į save jūros ir dangaus mėlio grožį bei gaivų Vidur- pamatysite bent vieną bažnyčią, o prie namų durų
žemio jūros kvapą atrodo, kad galėtum taip išbūti įrengti mažyčiai altorėliai – įprastas dalykas. Tiek
ištisą amžinybę, o parvažiavus norėsis grįžti ten dar savo, tiek Dievo namus jie gerbia ir puoselėja, todėl
ir dar kartą. Taip pat, aplankykite viduramžių cita- jų miestai ir miesteliai labai tvarkingi. Čia išties
delę Victoria, jau minėtą neolito šventyklą Džgan- retas namas ar kiemas apleistas ar nesutvarkytas,
tiją, Mėlynąją lagūną – nuo Gozo salos atsiveriantį nei vienoje vietoje nematėme besivartančių šiukšvaizdą į Comino bei Maltos salas. Gozo kiek palan- lių krūvelių ar apšnerkštų gatvių.
kesnė žemės ūkiui, todėl išvysite daugiau dirbamų
laukų, vynuogynų, auginamų gyvulių. Čia taip pat kad paBaiga Neateitų
gaminamas labai skanus ožkų pieno sūris su įvai- ...O turėdami laiko, vaikščiokite Maltos pakrantėriomis žolelėmis, kurio nusipirkite paskanauti, mis ir įlankomis, grožėkitės atsiveriančiais nepatačiau lauktuvių greičiausiai neparvešite – suges. prastai žydros ir šiltos Viduržemio jūros vaizdais,
Tarp Gozo ir Maltos yra nedidelė Comino sala, atraskite tarp uolų pasislėpusius, žemėlapyje nepakurioje nuolatinių gyventojų tėra dvi šeimos, t.y., žymėtus miniatiūrinius žvejų kaimelius – kai kurie
maždaug aštuoni žmonės. Vasaromis čia atvyksta jų tai tik keli trobesiai su džiovinamais tinklais ir
turistų, tačiau, jei važiuosite ne sezono metu, šioje vienu kitu vietiniu gyventoju, sėdinčiu pakrantėje
saloje pasijusite tikrai pasprukę nuo viso pasaulio ar lošiančiu kortomis su kaimynu. Pajauskite, kaip
ir džiaugsitės puikiu paplūdimiu ir visiška ramybe. laiką skaičiuoja jie, atsipūskite nuo šurmulio, tiesiog pabėkite nuo visko, įkvėpkite tos akimirkos
liNksmyBių mėgėjams – NaktiNių kluBų kvartalas lengvumo ir laisvės. Patikėkite, vėliau tikrai norėNorintiems patirti Maltos naktinį gyvenimą, rei- sis sugrįžti ir vėl pajusti tą ramybę, šilumą ir vėjo
kia vakarais traukti į St. Julians miestelį, kurio nešamą jūros sūrumą ant lūpų...

_
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kaip pasiriNkti viešButį–
kur ieškoti, kaip rezervuoti, į ką atkreipti dėMesį?

Kai jau turite Kelionės bilietus, laiKas pasirūpinti, Kur apsistosite. daugelis turbūt pasaKytų,
Kad jiems nerūpi, Kur teKs padėti galvą, be to, juK ne butą reiKia pirKti. tačiau tai labai ydingas
požiūris – juK Keliaujate ilsėtis! Keli patarimai, Kuriais visada vadovaujasi maKalius.lt Komanda:

1
2

Žinokite savo finansines galimybes. Iš
anksto nuspręskite koks bus jūsų kelionės biudžetas ir kokia jo dalis teks nakvynei. Tai leis
jums aiškiai matyti į kokią kainų kategoriją taikote.
Apsistokite pas draugus ar giminaičius.
Geriau už tą sumą, kurią išleisite viešbučiui,
nuvežkite lauktuvių iš Lietuvos, ar sutarkite,
kad sumokėsite už nakvynę – vis tiek bus tikrai
pigiau. Be to, kas geriau žino miestą nei vietiniai – jūs
tikrai gausite patarimų, ką pamatyti, kur apsilankyti.
Naudokite rezervacines sistemas. Jeigu
nėra galimybės apsistoti pas draugus, tuomet
ieškokite viešbučio per rezervacines sistemas
(pavyzdžiui Makalius.lt esančią paieškos sistemą).
Jos ne tik visada pasiūlys žymiai geresnę kainą, nei
kreipiantis į viešbutį tiesiogiai, bet galėsite daug
paprasčiau lyginti viešbučius pagal jums reikalingus kriterijus.
Patarimai yra svarbu. Klausinėkite draugų,
kolegų, kur jie apsistojo viešnagės metu jūsų
kelionės mieste ar kurorte, kokia jų nuomonė
apie viešbutį, kokioje vietoje jis įsikūręs. Net jeigu
jums ir nepatiks jų pasirinktas viešbutis, jūs bent
jau žinosite, ko galima tikėtis. Jeigu neturite patarėjų, ieškokite informacijos internete – žmonės
tikrai mielai pasidalina savo patirtimi.
Sekite viešbučių pasiūlymus. Surasti
nebrangų viešbutį yra tas pats kaip surasti
bilietus už gerą kainą. Nusiteikite, kad jums gali
tekti ieškoti viešbučio beveik iki paskutinės minutės – geros kainos pasiūlymai yra riboti, tačiau jie
dažnai atnaujinami. Pastebėjimas – viešbučiai labai
dažnai paskelbia specialius pasiūlymus nakvynėms
po dviejų ar trijų dienų – jie mato, kad viešbutis
neužpildytas ir bando bet kokia kaina gauti pajamų.
Viešbučio vieta yra labai svarbu. Kuo
arčiau centro – tuo brangiau. Visgi paskaičiuokite, kiek išleistumėte transportui, norėdami pasiekti centrą. Gyvendami centre ar netoli
jo (10-20 minučių pėstute) ne tik daugiau pamatysite, pvz., kaip žmonės linksminasi naktį, bet ir
bus žymiai paprasčiau rasti jums reikiamą parduotuvę (maisto, gėrimų ir t.t.), nueiti pavalgyti.
Su kurortais kiek sudėtingiau – pirmenybę teikite
trims dalykams: ramybei, atstumui iki jūros (jeigu
jos reikia) bei atstumui iki dažnai lankomų vietų –
kavinės, barai, klubai, parduotuvės.
Patogumai yra būtini. Atidžiai žiūrėkite,
kas įeina į nakvynės kainą. Dažnai žmonės
apsidžiaugia radę nebrangią nakvynę, tačiau
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nuvykę nusivilia neradę, pvz., televizoriaus pultelio (be kurio televizorius neveikia), šaldytuvo, ar
pamatę, kad dušas yra bendro naudojimo, o kondicionierius kainuoja papildomai 6 eurus parai.
Rezervuokite kelis viešbučius. Viešbučių
paieška – loterija, todėl teks paieškoti to vienintelio, kurio kaina atitiks jūsų iškeltus reikalavimus. O iki to rezervuokite atsarginius variantus.
Tai ypač aktualu, jeigu jūsų numatyta kelionė yra
sezono viduryje, ar pasirinktame mieste vyks didelis renginys. Dauguma viešbučių leidžia be jokios
finansinės rizikos atšaukti rezervacijas likus pvz.,
savaitei iki atvykimo.
Visgi siūlome atidžiai skaityti rezervacijos sąlygas – kai kurie viešbučiai siūlo geras kainas, tačiau
reikalauja pinigų iškart arba įšaldo lėšas jūsų
kreditinėje ir neleidžia atšaukti užsakymo arba
nuskaito jūsų pinigus, jei neatvykstate. Tokie paketai žymimi „Non-refundable“. Reikėtų prisiminti,
kad už nakvynes viešbutyje mokama tik atvykus
arba išvykstant iš viešbučio. Joks išankstinis mokėjimas nėra būtinas. Viešbučių rezervacijai reikalinga kreditinė kortelė. Kai kuriuose tinklapiuose
(iš patirties) tinka ir paprasta Visa Electron, bet
kartais gali kilti problemų atvykus į viešbutį.
Dauguma viešbučių, gavę Jūsų užsakymą, patikrina, ar suvesti kreditinės kortelės duomenys
yra teisingi – pavyzdžiui, sąskaitoje rezervuoja
vieną eurą. Tokiu atveju, atvykę į viešbutį mokėsite vienu euru mažiau.
Reikėtų atminti ir tai, kad rezervuojant hostelį
(nakvynės namus su 6 ar 8 lovomis viename kambaryje), mokama 10-20 procentų užstatas kaip
garantija, kad tikrai atvyksite.
Keliauti keliese yra pigiau. Nakvynės kaina
asmeniui tiesiogiai priklauso nuo to, kokio
dydžio kambarį rinksitės ir kiek jūsų keliaus.
Kaina žmogui bus mažesnė, jeigu pasirinksite trivietį, keturvietį ar penkiavietį, o ne dvivietį ar vienvietį kambarį. Daugiau apie kambarių tipus sužinosite www.makalius.lt.
Maitinimas yra svarbu. Prieš užsisakydami patikusį viešbutį pažiūrėkite, ar
į kainą įeina bent jau pusryčiai. Ne visi viešbučiai siūlo pusryčius savo svečiams, nors kaina
būna tokia pati kaip ir konkurentų. Šiuo patarimu
vadovaukitės ir žiūrėdami koks pusryčių tipas yra
siūlomas. Plačiau apie viešbučio maitinimo tipus
www.makalius.lt.
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planuok kelionę
savarankiškai
■ bilietai.
■ bagažas.
■ viešbučiai.
■ keleivių teisės.
visi atsaKymai į
Klausimus apie Keliones
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roma

lankytinos vietos,
pigūs skrydžiai ir
nakvynė šiame mieste

Kas savaitę daugiau nei 1000 lietuvių apsilanko Romoje. Po tris kartus per savaitę į Romą kylą „Wizzair“ ir „Ryanair“ lėktuvai. Viso – apie
1110 vietų lėktuvuose, kurias nė nemirktelėjus išperka turistai iš Lietuvos. Makalius.lt pristato trumpą gidą – kas, kur, kodėl ir už kiek.
Redesign proposal sketch for the “Makalius” magazine.
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◄ paNteoNas

f

Pastatytas 118-aisiais m. Panteonas turėjo pakeisti
čia stovėjusią šventyklą. Kupolas buvo suformuotas
liejant betoną ir jį maišant su tufu ir pemza ant laikino medinio karkaso. Cilindro, remiančio kupolą,
sienos storis – 6 metrai. Kupolas buvo montuojamas iš tuščiavidurių dėžučių, siekiant sumažinti
jo svorį. Čia amžinojo poilsio atgulė pats Rafaelis
– po Lorenzetto Madonos skulptūra palaidotas šis
žymus dailininkas.

oNtaNa di trevi ▼

Trevi fontanas pastatytas Kvirinalio rūmų gale. Tai didžiausias ir garsiausias Romos
fontanas. Centrinės fontano figūros vaizduoja Neptūną, apsuptą dviejų tritonų.
Trevi fontanas populiarus ne tik dėl savo skaidraus vandens, bet ir dėl legendos,
kuri byloja, kad norint sugrįžti dar kartą į Romą, būtina per kairį petį su dešine
ranka atsigręžus nugara į fontaną mesti monetą.

piazza della repuBBlica ▲

Šioje aikštėje 19 a. tarp pastato kolonadų buvo įsikūrusios prabangios parduotuvės. Dabar – bankai, kavinės, agentūros.

piazza del popolo ►

Kitaip vadinama „žmonių aikštė“. Čia rasite žymųjį
Egipto obeliskas bei keturis liūtus-fontanus. Šioje
aikštėje vykdavo viešos egzekucijos ir įvairios šventės,
bet nuo 1811 m. ji buvo paversta elegantišku skveru.

▲
piazza NavoNa ispaNijos aikštė ►
Ištįsusi ovalo formos aikštė yra vienas
populiariausių Romos kampelių. Aikštė
plyti virš Dominiciano antikinio stadiono.
Aikštėje yra keturi fontanai, suteikiantys
išskirtinumo ir gyvybės šiam paminklui.
Aikštėje dominuoja baroko stilius. Iki
19 a. aikštė kasmet patvindavo, nes užsikimšdavo fontanų nutekėjimų angos.
Turtuoliai po aikštę važinėdavosi vežimais ir taškydavosi vandeniu. Šioje aikštėje taip pat įsikūrusi Brazilijos ambasada.

▲
vatikaNas

Šios aikštės pavadinimas nurodo į greta esančią
Ispanijos ambasadą. Palmėmis apsodinta aikštė yra
viena gyviausių visame mieste. 18 a. čia lankydavosi
anglų aristokratai ir turtuoliai iš Šiaurės Europos.
17 a. čia buvo pastatyti rūmai Ispanijos atstovybei prie Šventojo sosto, o ši teritorija buvo priskiriama Ispanijai.
18-19 a. aikštėje buvo įsikūrę viešbučiai, skirti
aristokratams, turtingiems turistams. Čia apsistodavo ir menininkai, rašytojai bei kompozitoriai. Aikštėje yra kukliausias Romos barokinis fontanas, kurį suprojektavo Bernini.

Šioje vietoje buvo nukankintas ir palaidotas Šv. Petras, o
Vatikanas tapo jo įpėdinių popiežių rezidencija. Čia priimti
sprendimai lėmė Europos likimą. Didingą Šv. Petro baziliką
lanko piligrimai iš viso pasaulio. Prie bažnyčios stovinčiuose
Popiežiaus rūmuose yra Michelangelo dekoruota Siksto koplyčia. Vatikanas kaip atskira valstybė buvo pripažinta 1929 m.
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▲
šv. petro Bazilika

Katalikų šventovė, krikščionybės epicentras. Pirmoji bažnyčia čia buvo pastatyta 324 m., o 16 a. ji
išaugo į įspūdingą baziliką, papuoštą Michelangelo
kupolu. Įdomus dalykas – šios bazilikos kupolas
yra 136 metrų aukščio, o popiežiaus altorius bazilikoje išliko nuo pat 16 a.

roma – turistų itin mėgstamas miestas, o jo įžymybės susilauKia neeilinio dėmesio.
Kadangi vasarą prie įėjimo nusidrieKia milžinišKos eilės, bilietus geriau įsigyti
internetu: www.ticketclic.it arba www.rome-museum.com.
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Radžis būsimą žmoną rado Kapčiamiestyje

Televizijos realybės šou „Radžis ieško žmonos” didžiausią pasisekimą pelnė Ilona Janulevičiūtė iš Kapčiamiesčio.
Per tiesioginę realybės šou transliaciją paaiškėjo, jog būtent ji tapo populiaraus dainininko Radžio išrinktąja.

D

Daina Baranauskaitė
ėl Radžio širdies
kovėsi trys nuotakos: Daiva, Ilona ir Vilma. „Aš
nugalėjau, nors
man tai buvo netikėta. O šiandien jaučiuosi labai
laiminga”, – sakė Radžio sužadėtine
tapusi Ilona.
Radžio žmonų rinkimai vyko
daugiau nei keturis mėnesius. Ištaigingame Taujėnų dvare apsigyvenusios nuotakos darė viską, kad
tik užkariautų savo svajonių princo
širdį. Per visą realybės šou dėl Radžio kovojo devyniolika panelių.
Finale rungėsi trys merginos – 26
metų sporto psichologė ir choreografijos mokytoja Ilona Janulevičiūtė, 22 metų Daiva Pudžemytė iš
Šilalės rajono, prisistatanti go go
šokėja, ir 22 metų kaunietė medikė
Vilma Gecevičiūtė.
Susumavus žiūrovų balsus ir
priskaičiavus Radžio duotus 1000
balsų, paaiškėjo, kad projektą laimėjo Ilona. Radžis merginai įteikė
sužadėtuvių žiedą.

Radžio sužadėtinė dirba Lazdijų
rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys” šokio terapeute. Anot I. Janulevičiūtės, visi artimi žmonės jos dalyvavimą įvertino
teigiamai. „Visi – ir draugai, ir tėvai
– mano apsisprendimą dalyvauti
šiame projekte įvertino teigiamai,
visi palaikė. O po pergalės nesiliovė
sveikinimai”, – kalbėjo mergina.
Paklausta, ką iš tiesų jau pasibaigus realybės šou jaučia Radžiui,
patikino, kad per projektą iš tiesų
gimė stiprūs jausmai. „Eidama į
projektą išpopuliarėti tikrai nenorėjau. Norėjau patirti kažką naujo.
O kai Radžis mane pakvietė tai į
vieną, tai į kitą pasimatymą, pradėjo gimti šilti jausmai, kurie vėliau
peraugo į meilę. Jis man tapo artimu
žmogumi. Dabar šalia yra mylimas
žmogus, esame laimingi”, – atvirai
pasakojo I. Janulevičiūtė.
Paklausta, kokia juodviejų ateitis laukia po sužadėtuvių, mergina pasakojo, jog abu apsisprendė
viską palikti laiko tėkmei. „Dabar
mums gera. Kaip bus ateityje – niekas nežino. Gal susituoksime, gal

gyvensime, kaip dabar madinga,
tiesiog kartu. Gyvenimas pilnas
staigmenų”, – sakė ji.
I. Janulevičiūtės tėvai gyvena
Kapčiamiestyje, tačiau būsimo
žento su jais mergina dar nesupažindino. „Radžio dar nesupažindinau su savo tėvais, bet planuoju tai
padaryti”, – patikino pašnekovė.
Mergina dirba ne tik Kapčiamiestyje, socialinės globos centre
„Židinys”, bet ir vienoje Kauno
draudimo bendrovėje. „Dabar gyvenu itin dinamišką gyvenimą tarp
Kapčiamiesčio, Kauno ir Vilniaus.
Sostinėje gyvena Radžis. O aš lakstau tarp darbo, namų ir meilės”, –

kalbėjo pašnekovė.
Tiesa, ji užsiminė, kad dabartinę
euforiją temdo pavydūs žmonės.
„Man buvo labai skaudu, kai vienas
solidaus amžiaus žmogus G. J. (redakcijai vardas ir pavardė žinoma
– D. B.) pradėjo Lazdijuose mane
šmeižti. Pradėjo dalinti atspaustas
nuotraukas, kuriose masažuoju Radžį. Ir pradėjo skleisti melą, kad
aš užsiiminėju erotiniais masažais
ir panašiai. Labai įsižeidžiau. Net
galvojau imtis kažkokių priemonių. Vėliau nurimau. Tai tiesiog
pavydas. Tik nesuprantu, kodėl
žmonės tuo užsiima”, – piktinasi I.
Janulevičiūtė.

•

PadėKa
Nuoširdžiai dėkoju VSAT Lazdijų rinktinės Kapčiamiesčio užkardos
pasieniečiams, kurie pirmieji pastebėjo gaisrą ir stojo į kovą su ugnimi.
Taip pat esu dėkingas Kapčiamiesčio, Veisiejų ugniagesių gelbėtojų
komandoms, Lazdijų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai už profesionalų darbą, gesinant ir gelbstint man priklausantį turtą. Širdingai ačiū
kaimynams ir visiems, prisidėjusiems gesinant sodyboje kilusį gaisrą.
Vygantas Vaišnoras

Redesign of the Lithuanian weekly newspaper “Dzuku žinios” (prototype). 285 x 400 mm.
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Vasario 16-osios šventės dvasia

naujajame Lazdijų hipodrome

Lietuvos valstybės 95-ųjų metinių paminėjimo renginiai, kaip niekur kitur Lietuvoje, Lazdijuose truko visą dieną. Jie
klausomybės kovotojus. Parapijos klebonas Nerijus Žvirblys pašventino Lazdijų kultūros centro darbuotojų sukurtą

prasidėjo ryte šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje. Jos buvo aukojamos už Lietuvos valstybę, laisvę ir neprirekordinio – 30 metrų ilgio – įspūdingą Trispalvę.

Simbolinę hipodromo atidarymo juostelę perkirpo rajono meras Artūras Margelis ir
Gediminas Miškinis, Ūkio ministerijos kancleris.

Į lenktynes susirinko keli tūkstančiai žirginio sporto dalyvių ir sirgalių.

Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio taurę laimėjo varėniškis Stanislovas
Kėrys su ristūnu Sakalu.
Viktorija Grušauskaitė

Įteikė „LaiSvėS angeLo“
StatuLėLeS

I

š bažnyčios Trispalve
nešini lazdijiečiai, tarp
kurių buvo ir kariai savanoriai, VSAT Lazdijų
rinktinės bei rajono policijos komisariato pareigūnai, atėjo iki Nepriklausomybės
aikštės. Čia pagerbė žuvusiuosius už
Lietuvos laisvę, prie paminklo padėjo gėlių. Jaunimas į dangų paleido 95
tautinės vėliavos spalvų balionus.
Vėliau visi skubėjo į Lazdijų
kultūros centrą, kur vyko oficialus Vasario 16-osios minėjimas ir
muzikinės misterijos „Laisvės rytas aušta“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osioms ir 1863
m. sukilimo 150-osioms metinėms,
pristatymas.
Rajono savivaldybės meras Artūras Margelis jau penktus metus iš eilės pagerbė labiausiai Lazdijų kraštui ir valstybei nusipelniusius rajono
gyventojus – jiems įteikė „Laisvės

angelo“ statulėles. Apdovanojimus
gavo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalininkė,
rezistentė Gabrielė Bačanskienė iš
Kapčiamiesčio, Lazdijų kultūros
centro darbuotojas, kompozitorius,
Lazdijų himno autorius, įvairių muzikinių festivalių laureatas lazdijietis
Romas Mazėtis, ilgametis Veisiejų
gydytojas, karikatūristas, knygų autorius, žinomas Sąjūdžio veikėjas
Jaunius Augustinas.

Ži rgų Lenkt ynėSe – DaLyviai
iš 8 rajonų
Į naujai atidarytą modernizuotą
Lazdijų hipodromą, kur vyko respublikinės ristūnų žirgų lenktynės
,,Lazdijai 2013“, skirtos Lietuvos
valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms paminėti, sugužėjo, kaip manoma, net apie 5 tūkstančiai žirginio
sporto sirgalių bei vadeliotojų su
žirgais iš Radviliškio, Ukmergės,
Varėnos, Panevėžio, Utenos, Lazdijų, Alytaus, Širvintų rajonų.
Gausiai susirinkusius žiūrovus
ir lenktynių dalyvius originaliu

šokiu pasveikino Lazdijų kultūros
centro šokėjai, vadovaujami Janinos
Dereškevičienės. Po to simbolinę
modernizuoto hipodromo atidarymo juostelę perkirpo rajono savivaldybės meras Artūras Margelis
ir Ūkio ministerijos kancleris G.
Miškinis. Naująjį hipodromą pašventino Lazdijų parapijos klebonas
Nerijus Žvirblys.
Lazdijų kultūros centro atstovas
Arūnas Maciulevičius renginio
dalyviams pristatė už Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir rajono
savivaldybės lėšas – daugiau kaip 4
milijonus litų – modernizuotą Lazdijų hipodromą, kuriame įrengta
500 vietų žiūrovų tribūna, konferencijų salė, žirgų laikymo ir išlaipinimo vieta, pagalbinės patalpos,
hipodromo žirgų bėgimo takas su
varžybų aikštele, automobilių stovėjimo aikštelės. Tiesiog neįtikėtina, kaip pasikeitė modernizuotas
Lazdijų hipodromas, vienintelis
Pietų Lietuvoje atitinkantis visus
techninius reikalavimus, keliamus
tarptautinėms ristūnų žirgų lenk-

tynėms organizuoti. Juk anksčiau,
kaip sakė A. Maciulevičius, šioje
teritorijoje plytėjo tik pastato griuvėsiai ir vešėjo dilgėlynai. Rajono
savivaldybės meras A. Margelis
teigė, kad naujame hipodrome bus
rengiamos ne tik respublikinės, bet
ir tarptautinės reikšmės varžybos.
Tikimasi, kad į jas atvyks ir kaimynai lenkai, kurie neturi tokio
hipodromo. Tokiu būdu Lazdijai
pritrauks į kraštą daugiau turistų. Čia bus ir toliau puoselėjamos
sportinės žirgininkystės tradicijos.
Jis sakė, kad šio hipodromo užteks
visai Dzūkijai. Juk žymus vadeliotojas varėniškis Stanislovas Kėrys yra
kilęs iš Lazdijų rajono, jo žmona –
taip pat. Varėnos meras irgi dzūkas.
Susirinkusiems sveikinimo žodį
tarė Seimo narė Kristina Miškinienė,
Ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, Valstybinės gyvulių
veislininkystės priežiūros tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Arūnas Jurgaitis, Varėnos
rajono meras Vidas Mikalauskas,
hipodromo rangovo UAB „Veikmės

statyba“ generalinio direktoriaus
pavaduotojas Gintaras Puidokas,
įteikęs merui simbolinį raktą.

LazDijų krašt o atStovaS
PeLnė ketvi rtąją vietą
Po iškilmingos hipodromo atidarymo ceremonijos prasidėjo ristūnų
žirgų lenktynės. Vadeliotojai ir žirgai varžėsi šešiuose važiavimuose.
Pirmasis važiavimas buvo skirtas
Lazdijų rajono savivaldybės mero
Artūro Margelio taurei laimėti.
Suaugusių žirgų A reitinge nugalėjo tituluočiausias sportininkas
iš Varėnos rajono Stasys Kėrys su
ristūnu Sakalu. Jis jau antrus metus iš eilės Sartuose laimėjo „Didįjį
žiemos“ prizą ir nugalėtojo taurę.
Tai – puikios žirginio sporto entuziasto pergalės prieš artėjantį jubiliejinį gimtadienį. Kovo mėnesį S.
Kėrys švęs savo 60-metį. Antrąją
vietą laimėjo uteniškis Egidijus Gudonis su žirgu Rodney Augustinu,
trečiąją – ukmergiškis Kazys Trota
su Smalltown Brat.
Dėl ,,Žirginio sporto puoselėtojų,

garsinančių šalies vardą“ prizo, kurį
įsteigė UAB „Pietų megrame“, rungėsi 2009 m. gimimo žirgai (tarp-

rajonui atstovavęs varžybų dalyvis
vadeliotojas Ernestas Juškauskas
su žirgu Ūpu liko ketvirtas. Sporti-

liosios lyties atstovę ukmergiškę
Moniką Vinskutę su Gotika. Ji iškovojo pirmąją vietą. Antrąją – Juozas

šis hipodromas, vienintelis Pietų Lietuvoje
atitinka visus reikalavimus, keliamus
tarptautinėms žirgų lenktynėms organizuoti
tautinis važiavimas) ir vadeliotojai.
Didysis prizas atiteko ukmergiškiui
Kaziui Trotai su žirgu Valdovu. Antrąją vietą užėmė varėniškis Stanislovas Kėrys su Saxon Westwood,
trečiąją – Liutauras Pamarnackas
su Chiva iš Panevėžio rajono.
Suaugusių žirgų D reitinge dėl
prizo „Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno skrydžio 80–o sioms metinėms paminėti“ rungėsi ir nugalėjo
ukmergiškis Gintaras Radzevičius
su žirgu Bočiumi. Kitas prizines vietas užėmė Irmantas Gramackas su
Simaron Ollo iš Alytaus rajono ir
Kipras Varaneckas su Vėlyviu iš
Širvintų rajono. Vienintelis Lazdijų

ninkai apdovanoti UAB „Mockavos
terminalas“ įsteigtais prizais.
2010 metais gimusių žirgų grupėje greičiausiai finišą pasiekė varėniškis Eimantas Klebauskas su
Kolibriu, ukmergiškis Kastytis Trota su Viesulu ir varėniškis Eimantas
Matulevičius su Serenada, pelnę
,,Dzūkijos žemdirbių“ AB ,,Lytagra“
įsteigtus prizus.
Suaugusių žirgų B reitinge dėl
prizo „1863 metų sukilimo 150-sioms
metinėms paminėti“, kurį įsteigė
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio
ministerija, varžėsi 5 vadeliotojai
su žirgais.
Šioje rungtyje fortūna lydėjo dai-
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Kvakšys su Granatu iš Širvintų rajono, trečiąją – Egidijus Gudonis su
Gepardu iš Utenos rajono.
Suaugusių žirgų C reitinge „Kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“ prizą skyrė hipodromo
rangovas UAB „Veikmės statyba“. Jis
atiteko ukmergiškei Monikai Vinskutei su žirgu Griausmu. Panevėžietis Alvydas Banėnas su Horline Baff
finišą pasiekė antras, trečias – širvintiškis Juozas Kvakšys su Chrizu.

varŽyBų favoritė
Patenkinta DiDeLiu
LazDijiečių PaLaikymu
Dviejuose važiavimuose varžovus

nurungusi M. Vinskutė yra baigusi
Vilniaus Gedimino technikos universitete spaudos inžineriją. Dabar
minėtame universitete studijuoja
magistrantūroje inžinerinę ekonomiką ir vadybą. Dirba telekomunikacijų įmonėje UAB ,,Bitė Lietuva“.
Meilė žirgams, kaip sakė Monika,
prasidėjo prieš 15 metų, o gal ir daugiau, kai kartu su tėčiu Edvardu
Vinskumi kartais važiuodavo pasižiūrėti ristūnų varžybų, kuriose
bėgdavo tėčio brolio Jono Vinskaus
žirgai. ,,Mirus dėdei Jonui, jo sūnus kelis paskutinius žirgus atvežė
mums palaikyti, o vieną kumeliuką
ir padovanojo. Nuo tada prasidėjo
tėčio karjera ristūnų sporte, o aš į
jį įsisukau tik 2009 metais, kai tėtis
man patikėjo savo ramiausią žirgą
– Gotiką“, – pasakojo vadeliotoja.
Ji teigė, kad Lazdijuose buvo smagu lenktyniauti, kadangi varžybas
stebėjo daug žiūrovų ir buvo didelis
palaikymas. Taip pat asmeninė sėkmė šio krašto varžybose suteikė
daug teigiamų emocijų. ,,2011 metais
su Gotika A reitinge buvau tik tre-

čia, bet tada irgi džiaugiausi tokiu
pasiekimu“, – sakė Monika.
Renginio dalyviams ir svečiams
nuotaiką kėlė Lazdijų kultūros centro darbuotojai. Neliko nuskriausti
ir vaikai, kurie varžėsi gainiodami
su šluotomis kamuolį į vartus, mėgino rankos taiklumą mėtydami į pintinę iš šieno susuktus kamuolius.
Lazdijų rajono žirgininkai taip pat
visiems suteikė linksmų ir smagių
akimirkų, lenktyniaudami vežimaičiais, rogėmis, jodami ant žirgų.
Veikusioje mugėje buvo galima įsigyti tautodailininkų dirbinių, įvairių
skanėstų: didžiulių raguolių, žirgelių,
pasagėlių. AB ,,Lytagra“ prekiavo
raiteliams skirta apranga, kaubojiškais balnais, skrybėlėmis ir kitomis
prekėmis. Sušalę galėjo sušilti prie
liepsnojančio laužo, pasilepinti kepamais šašlykais ir kitais gardumynais.
Lazdijiečiai, sužavėti modernizuotu hipodromu, sakė, kad čia būtų galima organizuoti ne tik žirginio sporto varžybas, bet ir miesto šventes.
Nuotraukos fotografo
Sauliaus Petrausko

•
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SavaitėS komentaraS Dar neperšoko griovio, o jau rėkia „op“

Algimantas Mikelionis
Praėjusį ketvirtadienį buvo triukšmingai paminėtas premjero A.
Butkevičiaus vadovaujamos vyriausybės šimtadienis. Triukšmo
buvo tiek, jog atrodė, kad praėjo
mažiausiai dvi kadencijos ir nuveikta krūva darbų, o Lietuvoje plaukia
pieno upės su meduolių krantais.
Kol kas valdžia padarė tik du daly-

kus: padidino minimalų atlyginimą
ir truputį sumažino elektros kainą.
Tai neturės jokios įtakos žmonių
pragyvenimo lygiui. Jeigu žmogus
nepragyveno iš minimalios algos
prieš jos padidinimą, tai papildomas šimtas litų į piniginę padėties
nepakeis. Ketvirtadienį Seimo posėdžio metu valdančiosios koalicijos
atstovai iš tribūnos liaupsino savo
vyriausybę, niekaip nepamiršdami
konservatorių, ir apsidrausdami,
ir nepasitikėdami savo jėgomis vis
kartojo, kad pastarieji per ketverius
valdymo metus nieko nepadarė. Tik
pamiršo, kad dabartinis ekonomikos pakilimas ir finansinės būklės
pagerėjimas konservatorių valdymo

neLinkSmoS naujienoS

nuopelnas. Bepigu pūsti krūtinę ir
kedenti plunksnas, kai paveldėta
neprasta valstybės būklė. Įdomu, ką
dabartinė vyriausybė darytų, jeigu
tektų dirbti pasaulinės finansinės
krizės sąlygomis. Nereikia spėti iš
trijų kartų – apkaltintų konservatorius. Beje, jie kalti ir dėl to, kad
niekaip neateina pavasaris.
Premjero reitingai kaip niekuomet aukšti. Tai užsitęsusio medaus
mėnesio tarp jo ir rinkėjų pasekmė.
A. Butkevičius daugumai žmonių
negali nepatikti. Jis ramus, kultūringas, moka išklausyti. Niekam neatsisako padėti, pažada pasidomėti,
išsiaiškinti ar sudaryti darbo grupę.
Susidaro įspūdis, kad neskubama

ir vengiama daryti nepopuliarius
sprendimus, ruošiamasi, delsiama.
Tai yra keista, nes dabartinė valdžia
būdama opozicijoje turėjo ketverius
metus pasiruošti valdymui. Bet ateis
laikas, kai A. Butkevičius negalės
būti visiems geras ir turės anksčiau
ar vėliau kam nors ištarti „ne“.
Net baisu pagalvoti, kokia būtų
padėtis, jeigu socdemų partijoje nebūtų A. Butkevičiaus. Partija didelė,
o kito lyderio horizonte neregėti.
Tarkim, G. Kirkilas ar J. Olekas?
Jie abu tokie nuobodūs, kad tik juos
pamačius ima žiovulys, o jeigu jus
kankina nemiga, siūlyčiau atsigulus
nors kelias minutes šių politikų paklausyti – miegosite kaip užmušti.

nuomonė didžiausi žmonijos žudikai – alkoholis,

V. Andriukaitis? Jo užtenka vien
medikams gąsdinti. J. Bernatonis?
Labai jau primena prasčiausias
LDDP tradicijas.
Premjeras yra viešai pažadėjęs
taupyti. Tai sveikintinas pareiškimas. Bet daug kam yra žadėjęs
skirti papildomų lėšų. Tai jau nesuderinami dalykai. Visiems įtikti nepavyks – paprasčiausiai biudžetas
nėra bedugnis. Taupydamas neteksi
pigaus populiarumo. Kai atsiras nepatenkintų rinkėjų, medaus mėnuo
baigsis, ir reitingai kris žemyn. Čia
jau ne opozicijos šiltnamio sąlygos,
kai nieko neveiki, o tik kritikuoji.
Tokia jau tos valdžios kaina – visiems geras nebūsi.

•

Tinklininkų startai ir pergalės

Sudegė ūkinis pastatas
Antradienio vidurdienį,
apie 15 valandą, Veisiejų
seniūnijoje, Vilkininkų
kaime, užsidegė didelis
ūkinis pastatas. Atvykus
ugniagesiams, pastatas
degė atvira liepsna. Kluono
būta medinio, dengto šiferiu. Čia šeimininkai laikė
transporto priemones, žemės ūkio techniką, pašarus
gyvuliams ir kita.
Vaidotas Morkūnas
Gaisro metu visiškai sudegė pastatas ir jame buvusios 5 tonos šieno,
šiaudų, daug lentų ir 3 tonos grū-

dų. Iš degančio pastato ugniagesiai
suspėjo ištraukti du lengvuosius
automobilius, čia stovėjusį sunkvežimį bei traktorių. Apdegė tik viena
traktoriaus priekaba. Nuo gaisro
ugniagesiai išgelbėjo ir šalia esančius tris pastatus. Sudegęs pastatas
priklausė dviem savininkams. Šeimininkai dėl gaisro patyrė didelių
nuostolių.
Rajono priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnai tvirtino, kad
apie gaisrą pranešė patys sodybos
savininkai, išvydę liepsnas pastate.
Kalbinti pareigūnai teigė, kad
gaisras kilo dėl elektros instaliacijos gedimų pastate.

•

Cigarečių nešulius gabenę vyrai
ėjo krūmokšniais apaugusiomis
vietovėmis, tačiau juos vis tiek
užklupo pasieniečiai

Druskininkų savivaldybėje pasieniečiai sulaikė du
vyrus, kurie nešė kontrabandinių cigarečių krovinį.
Iš viso į pasieniečių rankas
pateko beveik 4 tūkst. pakelių baltarusiškų rūkalų.
Antradienį VSAT Lazdijų rinktinės Specialiosios paskirties užkardos pareigūnai Druskininkų
savivaldybės Gailiūnų kaimo ribose užklupo du vyrus. Ši vieta,
kuria jie ėjo nešdami ryšulius, yra
apaugusi krūmokšniais.
Paaiškėjo, kad aštuoniolikmetis
Lazdijų rajono ir 42 metų Druski-

ninkų gyventojai gabeno kontrabandinius rūkalus. Cigaretės buvo
supakuotos į nešulius ir suvyniotos
į plastiką. Kiekvienas iš sulaikytųjų tempė po 1 tūkst. 975 pakelius
cigarečių „Minsk Capital“ su Baltarusijos akcizo ženklais.
VSAT praneša, kad sulaikyti 3
tūkst. 950 pakelių saugomi Lazdijų
rinktinėje. Jos pareigūnai dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant
nustatytą tvarką pradėjo administracinės bylos teiseną. Lazdijų rajono ir Druskininkų gyventojams
gresia baudos nuo 10 tūkst. litų iki
20 tūkst. litų. Po apklausų pasieniečiai juos paleido.

•
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tabakas, automobiliai ar... atominės elektrinės?

Taip jau yra, jog mano gimtoji vieta, vaikystė ir dabartinis gyvenimas vyksta vieno Lietuvos didmiesčio miegamajame rajone, kur alkoholis yra daugybės mane supančių žmonių palydovas. Cigaretės yra prabangos dalykas, taigi, jos tarsi ir retesnis svečias mano kaimynų
kišenėse. Automobilį turi retas kuris iš vietinių, o jeigu ir turi, dažniausiai jis priklauso agresyviam jaunimėliui.
Antanas Šutas
Lietuvos energetikos instituto doktorantas
raeitą vasarą išeinant ryte iš namų
teko stebėti, kaip
du jaunuoliai su
cigaretėmis lūpose
bandė „išlyginti“ iš
pirmo žvilgsnio visiškai sumaitotą
senutėlio „Honda Civic“ priekinę
dalį. Troškulį jaunieji meistrai malšino „bambaliniu“ alumi. Vakare
šis automobilis fiziškai vėl galėjo
važiuoti ir toliau buvo naudojamas
tų pačių „auksarankių“.
Man pačiam kiekvieną rytą ir vakarą tenka matyti panašius vaizdus,
o dienos laikas prabėga mokslo institute atliekant tyrimus branduolinės energetikos saugos srityje. Todėl
dažnai tenka pamąstyti, kokie dalykai žmogui kelią didžiausią pavojų.
Toliau pateiksiu „sausus“ skaičius, kurie savaime kalba už save. O
išvadas kiekvienas tegul daro pats.
2011 metais eismo įvykiuoseLietuvoje žuvo 297 žmonės (pagal aukų
skaičių milijonui gyventojų 2011 m.
buvome 4-i Europos Sąjungoje), sužeista 3975. Užfiksuoti 505 įvykiai
dėl neblaivių asmenų kaltės, juose
žuvo 67, buvo sužeisti 785 žmonės.
Nemažai atvejų, kai automobiliai
suvažinėjo nekaltus pėsčiuosius,
kaip kad liūdnai pagarsėjusioje ava-
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jimo priemones, pačią radiaciją, o ir
saugos kultūra, žmogaus sveikata
bei gyvybė Sovietų Sąjungos laikais
buvo ne itin vertinami. Poveikis regiono gyventojams buvo nežymus
ir neviršijantis natūralaus radiacinio fono, esančio dėl gamtinių
priežasčių, kosminės spinduliuotės.
O mitai apie tūkstančius, šimtus
tūkstančių mirčių dėl Černobylio
yra dėl nesuvokimo ir baimių.
Avarijos Fukušimos elektrinėje
metu žuvo 2 darbuotojai – jie paskendo cunamiui užtvindžius elektrinę, o dėl Trijų mylių salos avarijos
– nė vieno žmogaus.
Tuo tarpu 1975 metais sugriuvus
hidroelektrinei Kinijoje, žuvo 171
tūkstantis žmonių: 26 tūkst. žuvo
avarijos metu, 145 tūkst. – dėl avarijos padarinių, sukeltų epidemijų.
Apskritai, lyginant skirtingas
elektros energijos gamybos rūšis
pagal mirčių skaičių, tenkantį vienai teravatvalandei (TWh) pagaminamos elektros, branduolinė
energetika yra pati saugiausia: jos
rodiklis buvo 0,04 mirties 1 TWh
(atvejai susiję nebūtinai su radiacija), kai vėjo energetikoje – 0,15,
dujų – 4, biokuro – 12, o anglies – 161
mirtis vienai teravatvalandei.
Analizuojant mirtingumo statistiką, buvo įvertintos ne tik elektrinėse bei pirminių energijos šaltinių

yra apie 1,5% (25000 kartų didesnė tikimybė), o būti nutrenktam
žaibo – 0,001% (16 kartų didesnė
tikimybė).
Černobylyje susidėjo kelios aplinkybės: technologiniai RBMK-1000
reaktoriaus trūkumai, žmogiškasis veiksnys – operatoriai ėmėsi
veiksmų, kurie buvo neleistini, be
to, susiklostė tam tikros išorinės
aplinkybės. Jeigu būtų pašalinta
viena iš šių aplinkybių, avarija nebūtų įvykusi.
Fukušimos elektrinės atveju
didžiausios įtakos avarijai turėjo
projekte neįvertinos tam tikros išorinės aplinkybės. Elektrinės pylimai buvo suprojektuoti atlaikyti 5-6
metrų cunamio bangą, o ji viršijo ir
10 metrų aukštį. Bet ir tokia banga
būtų nesukėlusi avarijos, jeigu avariniai generatoriai nebūtų elektrinės
rūsiuose.
Šios aplinkybės yra įvertintos
kuriant III+ kartos reaktorius. Visagino AE planuojamame statyti
reaktoriuje įrengtos trys nepriklausomos ir dubliuojančios saugos sistemos, kurios atskirtos tiek
mechaniškai, tiek fiziškai. Reaktoriaus valdymas remiasi kelių lygių
patvirtinimo sistema – kiekvienas
operatoriaus daromas veiksmas bei
sistemos automatizuotai priimtas
sprendimas turi būti papildomai

tikimybė, kad aBWr reaktoriuje įvyks
radioaktyvių medžiagų išmetimas į aplinką,
yra vienas atvejis per 100 000 000 metų
Vaidotas Morkūnas
Lazdijų sporto centre vyko tinklinio
turnyras Lazdijų rajono mero taurei
laimėti.
Moterų grupėje varžėsi Lazdijų
„Žara“, Marijampolės tinklinio klubo tinklininkės, Jonavos „Aušrinė“
ir Kupiškio „Pagardai“. Geriausiai
sekėsi Lazdijų „Žaros“ tinklininkėms, kurios nugalėjo visas varžoves ir iškovojo mero taurę.
Vyrų tarpe geriausiai žaidė Lazdijų „Bertašiūnų vienkiemio“ komanda. Lazdijiečiai nugalėję Tauragės,
Kupiškio bei Marijampolės tinklininkus taip pat užėmė pirmą vietą
ir džiaugėsi iškovota mero taure.
Kelmėje vyko Lietuvos kaimo

sporto klubų asociacijos „Nemunas“
vyrų ir moterų tinklinio varžybos.
Moterų tarpe varžėsi šešios komandos, suskirstytos į du pogrupius.
Lazdijų „Žaros“ tinklininkės pogrupyje įveikė Jonavos „Aušrinę“ 2:0,
tokiu pačiu rezultatu buvo nugalėta
Klaipėdos r. komanda „Viesulas“.
Įveikusi abi priešininkes, „Žara“
užėmė I vietą ir pusfinalyje susitiko
su Kauno „Cukrainio“ tinklininkėmis. Susitikimas vyko taškas į tašką, deja, sėkmė šįkart nuo mūsų
moterų komandos nusisuko, jos
turėjo pripažinti varžovių iš Kauno
pranašumą. Pralaimėjusi Lazdijų
komanda nenuleido rankų ir šventė
pergalę prieš Klaipėdos r. „Viesulo“

tinklininkes ir LKSKA „Nemunas“
užėmė III vietą.
Vyrų varžybose dalyvavo penkios
komandos. Lazdijų rajonui atstovavo
„Bertašiūnų vienkiemio“ tinklininkai. Pirmąją varžybų dieną Lazdijų
komanda patyrė visus tris pralaimėjimus. Pralaimėta Kelmės „Tendemui“, Šiaulių „Yvui“ ir Klaipėdos
universiteto tinklininkams. Antroji
diena buvo sėkmingesnė, „Bertašiūnų vienkiemio“ tinklininkai šventė
pergalę 2:0 prieš Marijampolės „Statybos ritmas“ sportininkus. Iškovojusi vieną pergalę ir patyrusi tris
pralaimėjimus, mūsų vyrų tinklinio
komanda LKSKA „Nemunas“ varžybose užėmė IV vietą.
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rijoje Vilniuje, kuomet automobilis
traiškė ant šaligatvio stovėjusius
niekuo dėtus žmones – žuvo vaikinas ir 2,5 mėnesio kūdikis, 5 sužeisti, kai kurie – labai sunkiai.
Higienos instituto Sveikatos
informacijos centro duomenimis,
praėjusiais metais dėl alkoholio
vartojimo mirė 927 žmonės.
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, kasmet pasaulyje
keliuose žūva 1,3 mln. žmonių, dėl
alkoholio vartojimo miršta 2,5 mln.
žmonių. Nuo rūkymo sukeltų ligų –
beveik 6 mln. žmonių, iš kurių daugiau nei 600 tūkstančių yra pasyvūs
rūkoriai – nerūkantys, bet esantys
rūkančiųjų aplinkoje.
Anksti mirę rūkoriai palieka savo
šeimas be pajamų, eismo įvykiai
užkelia sunkią ekonominę naštą jas
patyrusioms šeimoms, alkoholio
vartojimas dažnai siejamas su socialinėmis problemomis, tarp jų ir
su vaikų nepriežiūra ir smurtavimu
prieš juos bei kitus šeimos narius.
Černobylio avarijos metu dėl
radiacijos sukeltų ligų galėjo mirti
iki 4000 žmonių (2005 metų PSO
duomenimis, patvirtintais daugiau
nei 100 įvairių šalių mokslininkų).
Dauguma jų buvo darbuotojai ir
avarijos likviduotojai, kurių iš viso
buvo per 200 tūkstančių.
Didele dalimi tai nutiko dėl to,
kad avarijos likviduotojai neturėjo
pakankamai žinių apie apsisaugo-

gavybos ir transportavimo metu
vykstančių avarijų aukos, bet ir
mirtys dėl aplinkos užteršimo dulkėmis, dūmų dalelėmis bei radionuklidais.
Visuomenė dažnai klaidinama
pateikiant bendrą sunkios avarijos
tikimybių vidurkį, neatsižvelgiant į
pažangą reaktorių technologijose, ir
taip vertinant visų reaktorių patikimumą. Tai yra tas pats, kas vertinti
dabartinių lėktuvų saugumą, imant
visas per aviacijos istoriją įvykusias
avarijas, pradedant pirmaisiais aviacijos pradininkų brolių Wright‘ų
mėginimais pakilti į orą.
Suskaičiuotos avarijų Černobylyje ir Fukušimoje, kuriose veikė
senieji, vieni pirmųjų II kartos reaktoriai, tikimybės sudarė atitinkamai vieną atvejį per 100 ir per 1000
metų. Šios tikimybės skaičiuojamos
įvertinus atskirų komponentų patikimumą, išorinius faktorius, kaip
kad lėktuvo įsirėžimas, bei kitas
aplinkybes.
Tikimybė, kad III+ kartos ABWR
reaktoriuje (koks yra planuojamas
statyti Visagino AE) įvyks radioaktyvių medžiagų išmetimas į aplinką,
yra ne didesnė nei vienas atvejis per
100 000 000 metų.
Įvertinus procentiškai, tai reikštų 0,00006% tikimybę per visus
60 elektrinės eksploatavimo metų.
Palyginimui, tikimybė per tą patį
laikotarpį žūti automobilio avarijoje
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patvirtintas.
Suprojektuotos ir papildomos
reaktoriaus aušinimo sistemos.
Greta dyzelinių generatorių bei
akumuliatorių baterijų ABWR reaktoriuje numatytas siurblys, kurį,
praradus visiškai elektros tiekimą,
dar 8 valandas suktų speciali turbina, naudojanti garą, susidarantį
reaktoriuje dėl liekamojo šilumos
išsiskyrimo.
Yra ir rezervinis generatorius,
kuris skiriasi nuo pagrindinių dyzelių-generatorių aušinimo būdu,
taip pat mobilūs generatoriai, kuriuos galima atvežti iki reaktoriaus
bloko. Numatytas ir avarinis didelės
talpos vandens bakas su galimybe
prijungti mobiliąją aušinimo įrangą (gaisrininkų turimus siurblius,
aušintuvus, etc.) prie reaktoriaus
aušinimo sistemų iš išorės ir tiekti
vandenį į reaktorių bei kitos priemonės.
Be to, projektuojant šiuolaikines branduolines elektrines yra
numatyta, jog net ir mažai tikėtino
išmetimo į aplinką atveju nebūtų
poreikio imti papildomų, gyventojams skirtų apsaugoti veiksmų
(evakuacijos, jodo preparatų vartojimo) teritorijoje už branduolinės
elektrinės sanitarinės zonos ribų (t.
y. 800 metrų aplink elektrinę).
Žinoma, galime vertinti dalykus
pagal jų potencialią grėsmę, bet tuomet kiekvienas ginklą, net ir lenkti-

nį peiliuką besinešiojantis žmogus
yra žudikas, o valstybių turimos
kariuomenės ir ginklai – civilizacijos ir viso pasaulio naikintojai.
Vien JAV šaunamaisiais ginklais,
kuriuos laiko civiliai gyventojai,
2009 metais buvo nužudyta beveik
triskart daugiau žmonių (11 493), nei
jų mirė dėl branduolinių elektrinių
avarijų per visus 60 metų, kai vysto-

ma branduolinė energetika.
Branduolinė energetika, kaip
rodo istorija ir reali statistika, šiame
sąraše yra labai toli. Galbūt todėl,
galėdami įvertinti, kokią naudą atnešė jų regione veikusi Ignalinos
AE ir nepatyrę jokios žalos, Visagino, Zarasų balsavimo apylinkėse
žmonės pasisakė už naują branduolinę elektrinę.
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PenktaDieniS
, sausio 25 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 16.40, dienos
ilgumas 8.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.

Lrt televizija

Lrt televizija

Lnk
6.15 Dienos programa.
6.20 „„Nickelodeon“
pristato. Smalsutė
Dora“.
6.50 „Kung Fu Panda“.
7.20 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
8.50 24 valandos.
9.45 Būk mano meile!
10.40 Slaptasis agentas
barsuko išsaugojimo operacijoje.
12.40 Kitas!
13.10 „Nickelodeon“
valanda. iKarli“.
13.40 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.15 „Kung Fu Panda“.
14.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
15.55 Būk mano meile!
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.45 24 valandos.
18.45 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00Valanda su Rūta.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Žinios. Verslas.
22.16 Mes – europiečiai.
22.25 Kriminalinė Lietuva.
22.35 VAKARO SEANSAS.
„Žmogžudystė
Baltuosiuose
rūmuose“.
0.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
1.40 Sveikatos ABC.

tv3
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Simpsonai“.
7.30 Diena.
8.00 „Aiškiaregys“.
9.00 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Naisių vasara“.
11.00 Gyvenimo kryžkelės.
12.00 „Motina ir sūnus“.
12.30 „Gormitai“.
13.00 „Šeimos reikalai“.
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ketvirtaDieniS
, sausio 24 d. Saulė teka 8.24, leidžiasi 16.39, dienos
ilgumas 8.15. Priešpilnis. Vardadieniai: Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.
6.00 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Kobra 11“.
10.00 Bėdų turgus.
11.00 LRT Aktualijų
studija.
12.00 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Hartlando užuovėja“.
16.00 „Kobra 11“.
17.00 „Viena byla dviem“.
18.15 Šiandien.
18.35 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 „Šnipai“.
19.45 Stilius. Veidai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Verslas.
21.05 Kultūra.
21.10 Sportas.
21.13 Orai.
21.15 Tautos aikštė.
22.00 Loterija „Perlas“
(pertraukoje).
23.15 Vakaro žinios.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 „Šnipai“.
0.30 „Viena byla dviem“.
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13.30 „Bailus voveriukas“.
14.00 „Ančiukas Donaldas
ir draugai“.
14.30 „Simpsonai“.
15.00 „Meilės prieglobstis“.
16.00 „Drąsi meilė“.
17.00 Diena.
17.40 Gyvenimo kryžkelės.
18.45 TV3 žinios.
19.10 TV3 sportas.
19.17 TV3 orai.
19.20 „Pamiršk mane“.
19.50 Nuodėmių dešimtukas.
20.30 Patys pačiausi.
21.00 „Moterys meluoja
geriau“.
21.35 TV3 vakaro žinios.
21.50 TV3 sportas.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Elitinis būrys“.
23.00 „Ieškotojas“.
0.00 „Kaulai“.
1.00 „Herojai“.

Btv
6.29 Programa.
6.30 Televitrina.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
8.00 Lietuvos žinių
tyrimas.
9.00 Taip. Ne.
10.00 Žmogus prieš
gamtą. Šiaurės
Afrika. Marokas.
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 Ekstrasensai prieš
nusikaltėlius.
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.00 „Laukinis“.
15.00 „Raudonas
dangus“.
16.00 Ekstrasensų mūšis.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Žinios.
18.16 Sportas.
18.19 Orai.
18.25 „Laukinis“.
19.25 Karštas vakaras.
20.00Žinios.
20.15 Verslas.
20.19 Sportas.
20.23 Orai.
20.25 Pliusai minusai.
20.30 Muzikinė kaukė.
22.40 „Nemiga“.
0.55 „Laukinis“.
1.55 Bamba.

Dzūkijos tv
6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Ryto reporteris.
9.15 Žinios.
9.35 „Devynbėžiai
Kodėlčiukai“.
10.15 Namų daktaras.
10.55 „Kas nužudė Ivaną
Rūstųjį?“.
12.00 Lietuvos diena.
13.00 „Padūkėlis Eliotas“.
13.20 „Mokausi gaminti“.
13.35 TV parduotuvė.
14.10 „Kas tu toks?“.
15.00 Žinios.
15.12 Orai.
15.15 „Pašėlę TV
pokštai“.
15.45 „Rossas Kempas.
Piratai“.
16.00 Žinios (pertraukoje).
16.07 Orai.

„Pagrindinis įkaltis“, 18.00, Viasat 6
17.00 Žinios.
17.17 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Žinios.
18.42 Orai.
18.45 „Žodžio beieškant“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00Žinios.
20.20 „Tele–lėlinija“.
21.00 Reporteris.
21.52 Orai.
21.55 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Negaliu tylėti.
23.30 Reporteris.
0.22 Orai.
0.25 „Pašėlę TV
pokštai“.
0.55 „Griūk negyvas!“.

Lrt kultūra
8.00 Gustavo enciklopedija.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.30 „Atžalos“.
12.20 Pasaulio dokumentika. „Saulės
dovanos“.
13.20 Prisiminkime. „Makropulo receptas“.
13.35 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
14.10 Amžininkai. Roko
maršas per Lietuvą.
15.00 Septynios Kauno
dienos.
15.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Menora.
18.15 Kaimo akademija.
18.45 Grynas gyvenimas.
19.30 Laiko ženklai.
Prekybos keliai ir
miestas.
20.25 Nepažintas pasaulis. II pasaulinio
karo pabaiga. Laivo
„Fusiller“ tragedija.
20.50 Posūkiai su Viktoru
Gerulaičiu.
21.25 Lietuvių kinas
trumpai. Premjera.
„Nadiežda“.
22.00 Iššūkis žvaigždėms.
23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai.
23.50 Vienas eilėraštis.
0.00 Panorama.
0.25 Verslas.
0.30 Kultūra.
0.35 Sportas.
0.40 Orai.
0.45 Scenaristės, kino
režisierės Dianos

Matuzevičienės
65-mečiui. „Prisilietimai“.
1.10 Skulptūrų pėdomis.

tv1
7.10 Dienos programa.
7.15 Teleparduotuvė.
7.50 „Kitas Džimio
pasaulis“.
8.15 „EimiJumi roko
grupė“.
8.40 „Nenugalimieji.
Kovos tęsiasi“.
9.05 „Galingasis šuo
Kriptas“.
9.30 „Senosios Kristinos
nutikimai“.
10.00 „San Francisko
raganos III“.
11.00 „Vaiperis“.
12.00 „Purpurinis
deimantas“.
13.00 „Keršto bučiniai“.
14.00 „Meilė ir kančia“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Drakonų kova Z“.
16.30 Juokas juokais.
17.00 „Auklė“.
18.00 „Detektyvė
Džonson“.
19.00 „Langai III“.
20.00„Mentalistas“.
21.00 Donos Leon detektyvai. „Suklastoti
įkalčiai“.
22.50 „Begėdis“.
23.50 „Gynėjai“.
0.50 „Vaiperis“.

viasat 6
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Išlikimas.
11.00 „112. Ekstremali
pagalba“.
12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.
13.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
14.00 „Rezidentai“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas.
16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.
17.00 „112. Ekstremali
pagalba“.
18.00 „Pagrindinis įkaltis“.
19.00 „CSI Majamis“.
20.00„Vedęs ir turi
vaikų“.
21.00 „Rezidentai“.
21.30 „Stebėtojų lyga“.
1.15 „CSI Majamis“.
2.00 „Pagrindinis įkaltis“.

6.00 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Kobra 11“.
10.00 „Lyderiai“.
11.00 LRT Aktualijų
studija.
12.00 Laba diena, Lietuva.
15.00 „Hartlando užuovėja“.
16.00 „Kobra 11“.
17.00 „Viena byla dviem“.
18.15 Šiandien.
18.35 Sportas.
18.40 Orai.
18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Verslas.
21.05 Kultūra.
21.10 Sportas.
21.13 Orai.
21.15 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“
(pertraukoje).
23.15 „Mafijos mergina“.

Lnk
6.15 Dienos programa.
6.20 „„Nickelodeon“
pristato. Smalsutė
Dora“.
6.50 „Kung Fu Panda“.
7.20 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
8.50 24 valandos.
9.45 Būk mano meile!
10.50 Radži sužadėtuvės.
13.10 „„Nickelodeon“
valanda. iKarli“.
13.40 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
14.15 „Kung Fu Panda“.
14.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
15.55 Būk mano
meile!
17.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.45 24 valandos.
18.45 Žinios.
Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 PREMJERA. KK2
Penktadienis.
21.00 Farai.
22.00 PENKTADIENIO
BOMBA. PREMJERA. „Maksimali
bausmė“.
0.05 „Katakombos“.
1.55 Šlovė ir turtai.

tv3
6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Simpsonai“.
7.30 Diena.
8.00 „Aiškiaregys“.
9.00 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Naisių vasara“.
11.00 X Faktorius.
13.30 „Bailus voveriukas“.
14.00 „Ančiukas Donaldas
ir draugai“.
14.30 „Simpsonai“.
15.00 „Meilės prieglobstis“.
16.00 „Drąsi meilė“.
17.00 Diena.
17.40 Gyvenimo kryžkelės.
18.45 TV3 žinios.
19.10 TV3 sportas.

19.17 TV3 orai.
19.20 „Undinė“.
21.25 „Neįmanoma
misija 3“.
23.45 „Paskutinis mohikanas“.

Btv
6.29 Programa.
6.30 Televitrina.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
8.00 Prajuokink mane.
9.00 Gyvenimo spalvos.
10.00 Amerikos talentai
VI.
11.00 Kalbame ir rodome.
12.00 Ekstrasensai
detektyvai.
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
14.00 „Laukinis“.
15.00 „Raudonas
dangus“.
16.00 Ekstrasensų mūšis.
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Žinios.
18.16 Sportas.
18.19 Orai.
18.25 „Laukinis“.
19.25 Auksarankiai.
20.00Žinios.
20.15 Verslas.
20.19 Sportas.
20.23 Orai.
20.25 Pliusai minusai.
20.30 Savaitės kriminalai.
21.00 RUSŲ KINAS. „Interneto reindžeriai”.
22.35 Amerikietiškos
imtynės.
23.35 Mitų griovėjai.
0.35 „Laukinis“.
1.35 Bamba.

Dzūkijos tv
6.10 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Ryto reporteris.
9.15 Žinios.
9.35 „Jūsų sveikatai“.
10.15 Padėkime augti.
10.55 „Č. Darvino kova:
rūšių atsiradimo
evoliucija“.
12.00 Lietuvos diena.
13.00 „Padūkėlis Eliotas“.
13.20 „Mokausi gaminti“.
13.35 TV parduotuvė.
14.10 „Kas tu toks?“.
15.00 Žinios.
15.12 Orai.
15.15 „Pašėlę TV
pokštai“.
15.45 „Vandenyno
milžinai“.
16.00 Žinios (pertraukoje).
16.07 Orai.
17.00 Žinios.
17.17 Orai.
17.20 „Pašėlę TV
pokštai“.
18.00 Žinios.
18.32 Orai.
18.35 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 „Dzūkiška paletė“.
20.00Žinios.
20.20 „Autofanai“.
21.00 Reporteris.
21.37 Orai.
21.40 „MAD MEN.
Reklamos vilkai“.
23.50 Gyvenimo būdas.
0.50 Girių takais.

Lrt kultūra
8.00 „Aivenhas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.30 Lietuvos šokių
dešimtukas.
12.30 Iššūkis žvaigždėms.
13.30 Aktoriaus
Juozo Lauciaus
120-osioms gimimo
metinėms. Apie
Juozą Laucių...
14.10 Grynas gyvenimas.
15.00 Durys atsidaro.
15.30 Laba diena, Lietuva.
18.00 Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 Keliaukim!
18.45 Arti toli.
19.30 LNOBT spektaklis.
L. A. Minkus.
Baletas „Don
Kichotas“.
21.20 Kūrybos metas.
„Sietyną“ prisimenant.
21.50 Kai aš mažas
buvau.
22.35 Pergalės kaina.
23.00 Džiazo vakaras.
XVII tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2012“.
0.00 Panorama.
0.25 Verslas.
0.30 Kultūra.
0.35 Sportas.
0.40 Orai.
0.45 Bardų festivalis
„Purpurinis
vakaras“.

tv1
7.10 Dienos programa.
7.15 Teleparduotuvė.
7.50 „Kitas Džimio
pasaulis“.
8.15 „EimiJumi roko
grupė“.
8.40 „Nenugalimieji.
Kovos tęsiasi“.
9.05 „Galingasis šuo
Kriptas“.
9.30 „Senosios Kristinos
nutikimai“.
10.00 „San Francisko
raganos III“.

11.00 „Vaiperis“.
12.00 „Purpurinis
deimantas“.
13.00 „Keršto bučiniai“.
14.00 „Meilė ir kančia“.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 „Drakonų kova Z“.
16.30 Juokas juokais.
17.00 „Auklė“.
18.00 „Detektyvė
Džonson“.
19.00 „Langai III“.
20.00„Mentalistas“.
21.00 PENKTADIENIO
DETEKTYVAS.
„Tagartas XXII.
Daryk arba mirsi“.
22.35 „Elžbieta. Aukso
amžius“.
0.50 „Vaiperis“.

viasat 6
9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
10.00 Išlikimas.
11.00 „112. Ekstremali
pagalba“.
12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.
13.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
14.00 „Rezidentai“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas.
16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.
17.00 „112. Ekstremali
pagalba“.
18.00 „Kastlas“.
19.00 „CSI Majamis“.
20.00„Vedęs ir turi
vaikų“.
21.00 „Liudininkai“.
22.00 „Lyga“.
23.00 „Anarchijos vaikai“.
23.45 Eurolygos
rungtynės. TOP
16. „Anadolu Efes
Istanbul“–Kauno
„Žalgiris“.
1.25 Stačia galva. 2011
metų pasaulio
čempionatas.
2.30 „Žvaigždžių vartai.
Visata“.

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
•
•
•
•

Prancūzų avinų veislės triušius.
Tel. 8 620 13158.
Žąsis, kaina 80 Lt.
Tel. 8 602 59484.
Veršingą telyčią.
Tel. 8 670 07688.
Veršingą telyčią.
Tel. 8 691 78907.

•
•
•

augalai

Miežius ir kviečius. Kaina 40 Lt/
cnt. Tel. 8 698 34138.

•

•

•
•

•
•
•
•

Mišką su žeme arba be išsikirsti. Tel. 8 684 75844.

Bet kokią žemės ūkio techniką,
gali būti neveikianti. Tel. 8 682
89777.
Traktorių MTZ.
Tel. 8 604 43571.
Rotacinę šienapjovę (gali būti
naudota).
Tel. 8 628 15865.

•
•

2-3 kub. m cisterną.
Tel. 8 678 78637.
Naudotą šiferį mažais lapais.
Tel. 8 616 11607.

Rusišką diskinę sėjamąją.
Tel. 8 601 22865.
Traktorių MTZ.
Tel. 8 604 43571.

gyVūliai

Rugius. Tel. 8 613 28882.

Kviečius, kaina 850 Lt/t. Kvietrugius, miežius, kaina 750 Lt/t.
Tel. 8 600 526963.

KiTa
Šieną. Tel. 8 614 40179.

•

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka iš
karto.
Tel. 8 613 79515.

neKilnojamasis TurTas

•
•

Kviečius, kvietrugį.
Tel. 8 622 44788.
Miežius, kviečius, avižas,
vasarojų.
Tel. 8 601 23516.

Automobilį „Audi“ arba „Volkswagen“ su dyzeliniu varikliu.
Tel. 8 601 27907.

•
•

Rašomąjį stalą.
Tel. 8 614 17569.
Tarpukario fotografijas su Lietuvos kariuomene, taip pat daiktus,
susijusius su tarpukario kariuomene (1918–1940 m.).
Tel. 8 670 22436.

•
•

•

Karštuoju būdu restauruojame
vonias. Dengiame importinėmis
medžiagomis. Spalvų įvairovė,
garantija. Darbo patirtis 20 metų.
Tel.: Omnitel 8 617 78494, Bitė 8
636 79331, (8 342) 53130.

•

Pjaunu medieną juostiniu gateriu. Reikalingas trifazis įvadas.
Tel. 8 682 15967.

•

Taisome automatines skalbimo
mašinas. Atvykstame į namus.
Tel. 8 615 73404.

•

Dedame grindis (laminatą,
parketą, kiliminę dangą, PVC),
grindjuostes, renkame karkasą,
šlifuojame laiptus. Atliekame
įvairius santechnikos darbus.
Tel. 8 677 74492.

•

Gaminame įvairius uosio, ąžuolo laiptus, duris.
Tel. 8 686 71698.

D oVA N ojA

DA R BA S

Šuniuką (kiemsargį).
Tel. 8 682 24447.

•

Maistines ir nerūšines bulves
dideliais kiekiais.
Tel. 8 686 59283.

Mišrūnus vokiečių aviganių
veislės šuniukus.
Tel. 8 612 07650.

•
•

Maistines bulves.
Tel. 8 612 59403.

PA S l Au G o S

Miežius ir kviečius,
kaina 40 Lt/cnt.
Tel. 8 649 58724.

•

•

•
•

•
•
•
•

Rugius, kvietrugius, miežius,
avižų-pašarinių žirnių mišinį,
kviečius (kaina 35 Lt/50 kg). Galiu
sumalti ir atvežti.
Tel. 8 608 50764.
Cukrinius runkelius.
Tel. 8 652 22182.
Kviečius, miežius, kvietrugius,
rugius, žirnių-avižų mišinį,
kaina 35 Lt/cnt.
Tel. 8 678 30989.

•

Kuras. šilDymas

Sausas pušines pjautas, kapotas, alksnines malkas. Tel. 8 613
28882.

•

Pjautas malkas.
Tel. 8 678 78637.

PeRkA

•
•

Žemės ūKio TechniKa

Ruloninį presą.
Tel. 8 638 50905.
Arklinę grūdų sėjamąją.
Tel. 8 674 80694.

Pieninę šėmą (pilką) telyčaitę
iki 1 mėn. laiko auginimui. Tel. 8
672 22719.
Paaugusią iki 1 m. mėsinę telyčaitę. Tel. 8 614 11821.
Šarole arba limuzinų veislės
telyčią. Tel. 8 687 86601.
Žąsiną. Tel. 8 602 59484.

UAB „TAUROLIS“ – bulius,
karves, telyčias. Moka 6 ir 21%.
Pasiima patys.
Tel. 8 656 62272.

•

Brangiai mėsinius buliukus auginti. Pasiimame patys. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 672 38665.

•

Vieno kambario butą su balkonu, ne aukščiau trečio aukšto.
Tel. 8 612 41428.

•

Žemės ūkio paskirties žemę
(gali būti apleista).
Tel. 8 680 81777.

•
•

Ieškau slaugės darbo. Turiu
patirties. Tel. (8 318) 59332.

•
•
•

Žemę. Tel. 8 625 97997,
8 629 10914.

Reikalingi tarptautinių reisų
vairuotojai maršrutu Lenkija–Pabaltijis.
Tel. 8 628 02938.

Brangiai mišką su žeme ir išsikirtimui. Tel. 8 684 75844.
Arba išsinuomotų žemę Lazdijų r., Šventežerio sen.
Tel. 8 608 50764.

•

•

•
•

•

•
•

Brangiai – pienu girdomus buliukus ir telyčaites (2–8 sav., nuo 50
iki 90 kg). Moka 6 ir 21%. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.
N. Šukys – pienu girdomus
veršelius ir telyčaites. Galvijus:
veršius, bulius ir karves. Sveria ir
atsiskaito vietoje. Moka 6% ir 21%.
Tel. 8 611 85455.

Arba išsinuomotų žemę Kapčiamiesčio sen.
Tel. 8 687 86601.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 625 97997.
Mišką su bendrasavininkiais,
neatidalintą, sutvarkome dokumentus. Atsiskaitome grynaisiais.
Tel. 8 644 55355.

Brigada greitai ir kokybiškai
atlieka miško kirtimo darbus.
Tel. 8 687 86601.
Gaminame įvairias duris, laiptus
ūkiniams pastatams, namams iš
uosio, pušies medienos.
Tel. 8 686 71689.

Redesign of the Lithuanian weekly newspaper “Dzuku žinios” (prototype). 285 x 400 mm.
Newly redesigned newspaper launched in January 2013. More on: http://www.dzukuzinios.lt/

•

NuoMA

Išnuomoju patalpas su įranga,
tinkančias kirpyklos ir manikiūro
kabinetui, Lazdijų centre.
Tel. 8 698 78040.
Išnuomoju 1 kambario butą
Dzūkų g., Lazdijuose.
Tel. 8 682 53238.

zūkų žinios
leidėjas
UAB „Dzūkų žinios”
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 4000 vnt.

„Vandenyno milžinai“, 15.45, Dzūkijos TV

•

Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybininkė
Rūta Margelytė
Tel. 8 670 38882
Redakcija neatsako už reklamos turinį.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa
su autoriaus nuomone.
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“Darbštuolė”
food magazine

Portfolio / Contact

Magazine design

Darbštuolė
žur n a l a s m ė g sta n t i e m s s ka n i a i p ava l g y t i • 3,98 Lt •

2010/08 rugpjūtis

receptai • patarimai

Numerio tema

7 7 1 6 4 8 239039
239039
99 771648

Šviežių
daržovių
metas

Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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Turinys

45

Darbštuolė 2010 RUgpjūTIS

Sveikiname mūsų skaitytojas,
šiame numeryje
laimėjusias 50 Lt prizus:
Aušrą Butkienę už Burokėlių
lapkočių ir rūkyto kumpio
troškinio receptą (5 p.);
Valeriją Tarvydienę už Ryžių
sriubos su kalmarais ir
pomidorų sultimis receptą
(23 p.);
Jūratę Buragaitę už „Karališkų“
brokolių pyragaIčių receptą
(28 p.).

Užkandžiai
3 Kriaušės su rokforo kremu
4 Baklažanų, papajų ir agurkų
suktinukai
5 Burokėlių lapkočių ir
rūkyto kumpio troškinys
6 Daržovių keptinis
7 Užkandinis žalumynų
pyragas

SalotoS ir
mišrainėS
8 Sluoksniuotos daržovių
salotos
9 Brokolių salotos
10 Daržovių mišrainė
11 Itališkos karštosios salotos
12 Daržovių salotos su
fermentiniu sūriu
13 Voveraičių salotos
14 Ryžių salotos su tunais
15 Burokėlių ir krabų lazdelių
mišrainė

7

SriUboS
16 Rūgštynių ir miežinių
kruopų sriuba
17 Šviežių pupelių sriuba
18 Trinta bulvių, pomidorų ir
špinatų sriuba

10
6

21

Darbštuolė 2010/08 rugpjūtis

!

Visi patiekalai
skaičiuoti 4 asmenims.

24

Kviečiame ir jus dalyvauti

konkurse: siųskite mums savo
mėgstamų patiekalų receptus.
Įdomiausius spausdinsime,
o tris kiekvieno numerio
skaniausių patiekalų autorius
apdovanosime 50 Lt prizais.

19 Trinta žirnių sriuba su
špinatais ir dilgėlėmis
20 Kario sriuba su žiediniais
kopūstais
21 Brokolių ir žiedinių
kopūstų sriuba
22 jautienos kukulių sriuba su
pievagrybiais
23 Ryžių sriuba su kalmarais ir
pomidorų sultimis

antrieji
patiekalai
24 Ankštinių pupelių
plokštainis
25 Aguročių ir pomidorų
apkepas
26 Citrininiai virtiniai su
mėlynėmis

27 Makaronų apkepas su
varške ir avietėmis
28 „Karališki“ brokolių
pyragaičiai
29 Kvapnus pomidorų pyragas
30 Šviežių bulvių ir silkių
apkepas
31 Morkų ir žuvų troškinys
32 Spagečiai su rūkytomis
lašišomis ir krapais
33 jūrų ešerių ir cukinijų
kepsniai su apelsinų
padažu
34 Troškintomis daržovėmis ir
grybais įdaryti kalmarai
35 Bretoniškas lašišų kepsnys
36 Vištienos troškinys su
grybais ir paprikomis
37 Kalakutienos pjausniai su
daržovių troškiniu

39 Ėrienos ir šviežių daržovių
šutinys
40 Kiniška kiauliena
41 Itališka jautiena su
pomidorų padažu

deSertaS
43
43
43
44
45
47

Varškės keksiukai
Braškių padažas su mėtomis
Tuaregų arbata
Kriaušių desertas
Sausainiai su vyšniomis
Cukinijų keksas su šokoladu

rUoškime kartU
48 Šviežių daržovių apkepas

©„Darbštuolė“ nr. 08 / 2010 issn 1648-2395. leidžia uAB „septyni menai“. p. d. 203, lt-10007, Vilnius, tel. (8 5) 275 5200.el. paštas: darbstuole@7menai.eu
Visi patiekalai pagaminti ir nufotografuoti redakcijoje. perspausdinti žurnale publikuotą medžiagą galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
redaktorė – Violeta Barysienė, kalbos redaktorė – Vilma razmislevičienė, fotografas – jaroslavas jurkevičius.
skyriaus „ruoškime kartu“ autorė – Vida Bingelytė. grafinis stilius – Vykintas characiejus. spausdino uAB „petro ofsetas“. tiražas – 12 950 egz.

2010/08 rugpjūtis Darbštuolė

Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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ReDAKToRĖS SKILTIS

UžKANDžIAI

Sveiki, brangieji skaitytojai!

P

Paskutinio Vasaros mėnesio
numeris šiek tiek skiriasi nuo
mūsų įprastų žurnalų: pasirinkę
jo tema šviežių daržovių
patiekalus supratome, kad vieno
skyrelio tikrai neužteks... juk
galų gale visą žiemą ir pavasarį
parduotuvėse pirktus produktus,
daugiau išvaizda negu skoniu
primenančius pomidorus, cukinijas
ar morkas, galime pakeisti tikromis
daržovėmis. Šviežiomis ir kvapiomis,
užaugintomis savo daržuose, nokintomis
ne šiltnamių lempų, o skaisčios saulės,
sultingomis ir tokiomis sveikomis! Tad
neilgai svarstę nusprendėme paskirti joms
visą šį numerį.
Mėlynšoniai baklažanai, spalvingos
paprikos, sultingos cukinijos, šviežios
bulvės, pomidorai... Visai nesvarbu, kokias

Šviežioms gėrybėms nėra lygių
tarp kitų produktų: vitaminų gausa,
naudingumas, skonis, kvapas...
daržoves labiausiai mėgstate: šį mėnesį
ir daržuose, ir ant prekystalių, ir mūsų
žurnalo puslapiuose jų visų daugybė.
Šviežioms gėrybėms nėra lygių tarp kitų
produktų: vitaminų gausa, naudingumas,
skonis, kvapas... girti galima be galo, bet
vietoj tuščių kalbų geriau pabandysime
patarti, kaip jas ruošti, kad patiekalai būtų
ne tik gardūs, bet ir sveiki.
Visų pirma ruošdami šviežias
daržoves kuo mažiau naudokitės peiliu
ir kitais įrankiais. jas valykite su meile ir
atidumu: geriausia visai nelupti – tiesiog
kruopščiai nuplaukite drungnu vandeniu.
Neskubėkite ir smulkinti, nebent
pjaustykite kuo didesniais gabalais – taip
jos išlaikys daugiau natūralių sulčių,
kvapo ir, be abejo, daugiau vitaminų bei
naudingųjų medžiagų. Išsaugoti visus šiuos
privalumus gali padėti ir ruošimo būdas.
Kepkite daržoves tik su kokybišku aliejumi,

Viršų pabarstykite smulkintais
graikiniais riešutais,
papuoškite žalumynais.
nepilkite jo daugiau, negu reikia. geriausia
kepti orkaitėje arba įvyniotas į foliją visai
be riebalų. Virimą pakeiskite troškinimu
mažame skysčio kiekyje arba garinimu.
Ne mažiau svarbu ir tai, kuo skaninsite
valgius. Nesigriebkite aštrių prieskonių,
mat šviežios daržovės turi ir natūralaus
aštrumo, ir rūgštelės, ir kvapą. Tad labiau
įprastus juoduosius pipirus geriau keiskite
baltaisiais, vietoje citrinpipirių įmeskite
kelis melisų ar citrinžolių lapelius, užuot
dėję acto, liekite citrinų ar rūgštesnių
uogų sulčių, o vietoje gvazdikėlių,
kardamono, muskato ir kitų užjūrio
pagardų patiekalus barstykite šviežiomis
prieskoninėmis žolelėmis: juk jų tokia
gausybė mūsų daržuose. Naudokitės visais
sezono teikiamais malonumais! Agurkų,
cukinijų ir aguročių valgius gerinkite
krapais, dašiais, pipirmėtėmis, gelsvėmis
ar šalavijais. prie pomidorų tiks aitriosios
paprikos, bazilikai, česnakai, čiobreliai,
krienai, melisos, mairūnai, raudonėliai,
rozmarinai ir šalavijai. Kopūstai puikiai
dera su kmynais, kalendromis, bazilikais ir
dašiais, burokėlių skonį paaštrina anyžiai,
kalendros, kmynai ar krienai. Baklažanų
valgiai neįsivaizduojami be česnakų, be to,
šioms daržovėms gardinti tiks raudonėliai
ir rozmarinai. pupelių ar šviežių žirnių
patiekalus skaninkite čiobreliais, bazilikais,
dašiais, krapais, peletrūnais, bulves –
čiobreliais, kmynais, krapais, krienais,
mairūnais. prie grybų tiks krapai, kmynai,
peletrūnai ar petražolės.
paskutinis patarimas visai paprastas:
negaminkite daržovių valgių kelioms
dienoms, nes kaskart šildomos jos praranda
naudingųjų medžiagų, prastėja skonis bei
kvapas. Be to, juk mūsų žurnale rasite tiek
daug gardžių patiekalų! Skubėkite išbandyti
juos visus dar su šių metų derliumi, nes
kitąmet pasiūlysime jums naujų!
Tad gero apetito jums, brangieji, ir
sveikatos!
redaktorė

Kriaušės su rokforo kremu
• 3 didelės kriaušės
• 1 citrinos sultys
• 150 g rokforo sūrio
• 100 g maskarponės sūrio
• žalumynų
• 15 graikinių riešutų
• šviežiai maltų baltųjų pipirų

1 KriaUšeS nuplaukite,
nusausinkite ir supjaustykite
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plonais griežinėliais.
Juos sudėkite į salotinę
ir apšlakstykite citrinų
sultimis. Įpilkite vandens, kad
gabalėlius apsemtų, ir palikite.
2 DUbenėlyje šaukštu
sumaigykite rokforo sūrį,
sudėkite maskar ponę ir
kruopščiai sumaišykite iki
vientisos masės. Paskaninkite

_

pipirais ir dėkite į šaldytuvą.
3 Kiekvieną kriaušės riekelę
nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu ir aptepkite
šaukšteliu sūrio kremo. Viršų
pabarstykite smulkintais
graikiniais riešutais,
papuoškite žalumynais.
Tiekite prie aperityvo.

2010/08 rugpjūtis Darbštuolė

Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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SALoToS

Ryžių salotos
su tunais

Valerija tarVydienė (pasValys)

• 130 g ilgagrūdžių ryžių
• 150 g konservuotų tunų
• raudona paprika
• 100 g konservuotų svogūnų
• 6 šaukštai majonezo
• ½ citrinos tarkuotos žievelės
• 2 šaukštai smulkių kaparėlių
• maltų baltųjų pipirų
• žiupsnelis druskos

_

1 RyžiUS biriai išvirkite ir ataušinkite. Papriką
supjaustykite kubeliais.
2 Majonezą sumaišykite su kaparėliais, dviem
šaukštais jų marinato, skaninkite druska, pipirais ir
tarkuotomis citrinų žievelėmis.
3 TUnUS sumaigykite šakute ir sumaišykite su
majonezo padažu, marinuotais svogūnais bei
paprikomis.

Voveraičių salotos
jolanta mieliešienė (šiauliai)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml virtų voveraičių
saujelė špinatų
3 jauni svogūnėliai su laiškais
3 česnakų skiltelės
indelis konservuotų kukurūzų
50 g sviesto
5 šaukštai aliejaus
3 šaukštai obuolių acto
druskos

_

1 Į keptuvę su aliejumi bei ištirpintu sviestu berkite
voveraites
ir pakepinkite. Tada sudėkite smulkintus
svogūnėlius, kukurūzus, truputį paskrudinkite ir
nukaiskite. Meskite grūstus česnakus, pilkite actą,
pasūdykite ir gerai išmaišykite.
2 SalotaS šiek tiek atvėsinkite ir sudėkite į špinatų
lapais išklotą salotinę.

10
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Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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ANTRIejI pATIeKALAI

Kvapnus pomidorų pyragas
TEšlAi:
•
•
•
•
•

250 g kvietinių miltų
kepimo miltelių
250 g atšaldyto sviesto
250 g liesos varškės
riebalų
ĮdARyTi:

• 1 kg mėsingų pomidorų
• 200 g virto kumpio
• 150 ml grietinės
• 2 kiaušiniai
•„Provanso“ žolelių
• svogūnas
• česnako skiltelė
• maltų pipirų
• druskos

1 MiltUS sumaišykite

Redakcijos
prizas

„Karališki“ brokolių pyragaičiai
jūratė BuraGaitė (kaunas)

• 150 g brokolių
• 30 ml grietinės
• 2 kiaušinių tryniai
• kiaušinio baltymas
• šlakelis martinio
• žalumynų
• sviesto
• malto muskato
• maltų baltųjų pipirų
• druskos

12
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1 BrokoliUS nuplaukite ir
penkias minutes pavirkite.
Išgriebtus iš puodo ir
nusausintus susmulkinkite
plaktuvu. Į tyrę dėkite
kiaušinių trynius, grietinę,
martinį, berkite prieskonių.
2 AtSkirai sudėkite iki
standžių putų išplaktą
kiaušinio baltymą. Atsargiai
išmaišykite.

su kepimo milteliais ir
nusijokite ant stalo. Sviestą
supjaustykite gabaliukais,
sumaišykite su miltais,
sudėkite varškę ir greitai
užminkykite vientisą tešlą.
Ją iškočiokite į stačiakampį,
sulankstykite, suvyniokite
į foliją ir padėkite šaltoje
vietoje. Po valandos tešlą vėl
iškočiokite, sulankstykite,
susukite į foliją ir laikykite
šaltai. Tą patį pakartokite dar
du kartus. Išardomąją kepimo
formą sutepkite riebalais,
dugną ir šonus išklokite tešla.
2 PomidorUS nuplaukite,
nusausinkite ir suraikykite

griežinėliais. Virtą kumpį
supjaustykite kubeliais ir
berkite ant tešlos. Ant jų kaip
žvynus išdėliokite pomidorų
griežinėlius. Pabarstykite
druska, pipirais, prieskoniais.
3 Svogūną nulupkite
ir sutarkuokite smulkia
tarka. Česnaką nulupkite
ir sutraiškykite. Grietinę
sumaišykite su svogūnais,
česnakais ir kiaušiniais.
Įberkite druskos, pipirų ir
išmaišykite. Padažą tepkite
ant pomidorų.
4 Orkaitę įkaitinkite iki 200
°C, formą statykite ant grotelių,
pyragą kepkite apie valandą.

_

_

3 Tešlą sukrėskite į sviestu
pateptas nedideles formeles.
Kepkite 150 ºC orkaitėje15
minučių.
4 KepinUkUS papuoškite
žalumynais.

2010/08 rugpjūtis Darbštuolė

Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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Ruoškime kartu

RUoŠKIMe KARTU

Šviežių daržovių apkepas
• 18 mažų bulvių
• 6 šviežios morkos
• saliero gumbas
• 3 svogūnai
• ryšelis petražolių
• ryšelis krapų

PA dAžUi:
•
•
•
•
•
•
•
•

6–8 pomidorai
3 česnakų skiltelės
50 g sviesto
2 šaukštai miltų
aliejaus
sultinio
maltų pipirų
druskos

1 BUlveleS švariai‚
nuskuskite, morkas
supjaustykite įstrižais
griežinėliais, svogūnus
– pusžiedžiais, salierą –
dideliais kubeliais, žalumynus
susmulkinkite.

20
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2 PirmiaUSia su aliejumi
pakepkite bulves, jas
sudėkite į karščiui atsparų
indą. Tada iš eilės kepkite
svogūnus, morkas, salierus.
Visas daržoves sumaišykite,
krėskite ant bulvių, gausiai
apibarstykite žalumynais.

3 PomidorUS įpjaukite
kryžmai, nuplikykite karštu
vandeniu, o po kelių minučių
nulupkite. Minkštimą
padalykite skiltelėmis,
išimkite sėklas. Gabalėlius
pakepinkite.

4 ČeSnakUS sukapokite ir
pakepkite su sviestu. Kai jie
maloniai pakvips ir šiek tiek
apskrus, suberkite miltus
ir maišydami kepinkite, kol
pakvips riešutais.

5 TUomet, vis maišydami,
atskieskite sultiniu, sudėkite
pomidorus, įberkite pipirų,
druskos ir virkite, kol ims
tirštėti. Padažu apipilkite
daržoves.

6 Indą uždenkite folija,
padarykite kelias angeles
garams išeiti.
7 Kepkite iki 200 °C
įkaitintoje orkaitėje 30–40
minučių. Apkepą tiekite vieną
arba kaip garnyrą prie kepsnių.

2010/08 rugpjūtis Darbštuolė

Redesign of the food magazine “Darbštuol  e” (prototype). Newly redesigned magazine launched in January 2011. 170 x 240 mm.
The magazine in the same design is published in Lithuania (“Darbštuol  e”), Latvia (“Saimniece”) and Estonia (“Kööginurk”).
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veidas

2010 vasario 1 Nr. 5

4,99 Lt

Prenumeratos nuolaidos
http://prenumerata.veidas.lt

Geriausias meras –
R.Taraškevičius 28 p.

Antrą kartą surengtuose geriausių merų
rinkimuose pirmąsias tris vietas užėmė
Klaipėdos, Kauno ir Radviliškio merai

Prezidentė pasirinko
prokuratūros
nepertvarką 18 p.
Kodėl lietuviai
permoka
už maistą 20 p.

Redesign proposal for the news magazine “Veidas”, Final BA Project. 205 x 290 mm.
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Lietuva
Naujovė

Kompanija „Apple“
pristatė ilgai lauktą „iPad“

Praėjusią savaitę kompanija „Apple“ pristatė „iPad“
– revoliucinį įrenginį, vadinamą planšetiniu kompiuteriu. Jis skirtas naršyti internete, skaityti ir siųsti
laiškus, peržiūrėti nuotraukas, žiūrėti vaizdo klipus,
klausytis muzikos, žaisti žaidimus ir net skaityti
elektronines knygas.
Liečiamasis didelės raiškos „Multi-Touch“ ekranas
leidžia tiesiog fiziškai tvarkyti programas ir jų turinį. Tai
yra 1,25 cm storio, vos 700 gramus sveriantis įrenginys – plonesnis ir lengvesnis už bet kokį nešiojamąjį
kompiuterį. „iPad“ įdiegta dvylika specialiai būtent jam
sukurtų naujų programų.
Prekybos vietose „iPad“ pasirodys kovo pabaigoje,
jo kaina sieks apie 500–830 JAV dolerių (1250– 2075
Lt) ir priklausys nuo įrenginio atminties, kuri gali būti
nuo 16 iki 64 Gb.
„iPad“ yra pačios pažangiausios technologijos
įrenginys už neįtikėtiną kainą. Jis pradeda erą visiškai naujų įrenginių, kurie leis vartotojams naudotis
programomis ir turiniu daug intuityvesniu, patogesniu
ir patrauklesniu būdu“, – įsitikinęs „Apple“ kompanijos
vadovas Steve’as Jobsas. n

Butų pardavimas
krito 50 proc.
50 proc. Tiek pernai, paly-

ginti su 2008 m., krito naujos
statybos butų Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje pardavimas.

1260 Iš viso tiek senų ir nau-

jų butų pernai parduota trijuose
didžiausiuose šalies miestuose.

4000 Tiek naujų butų dar

laukia pirkėjų trijuose Lietuvos
didmiesčiuose.

2500–4500 Lt Tiek

Apklausa

Laisvalaikis

Šalčiai baido
teatrų žiūrovus

Daugumos Lietuvos teatrų lankomumo rodikliai
pernai buvo truputį prastesni nei užpernai. Ne itin
džiaugsmingai nuteikė ir šių metų sausis: dėl šalčių
ir prastų kelių organizuotos grupės atsisako iš anksto rezervuotų bilietų, pastebimai mažiau žiūrovų
sulaukiama vaikų spektakliuose.
„Operos ir baleto teatras šiuo metu rengiasi premjerai,
todėl vaidinimai dvi savaites nerodomi. Pernai vidutinis
lankomumas mūsų spektakliuose buvo 96 proc., o „Karmen“ premjerose siekė net 110 proc. Daugiausiai žiūrovų atėjo į baletus „Spragtukas“, „Gulbių ežeras“, operą
„Traviata“, – pasakojo teatro generalinio direktoriaus
pavaduotoja rinkodaros klausimais Laima Vilimienė.
Nacionaliniame dramos teatre, kaip tvirtina jo direktorius Adolfas Večerskis, pernai vidutiniškai būdavo
užimta 56 proc. vietų. Lankomiausi spektakliai – „Meilė
pagal grafiką“, „Žaldokynė“, „Žmogus iš La Mančos“,
Mažojoje salėje – „Šilkas“.
Kauno muzikinio teatro lankomumas 2009-aisiais
buvo 80 proc., populiariausi spektakliai – „Monmartro
žibuoklė“, „Muzikos garsai“, „Mieloji Čariti“. Šių metų
pradžia, teatro komercijos vadovės Laimutės Jonavičienės pastebėjimu, ne tokia sėkminga kaip pernykštė:
„Gal žmonės šalčių bijo, o gal pinigus taupo, bet teatro
salėje jų mažiau“. n

Ar tikėtina, kad
jūs pats kada
nors galite
tapti benamis?
(atsakiusiųjų
„taip“, proc.)
Teatras

Šiauliečių
gastrolės Vilniuje
Šią savaitę Nacionaliniame
dramos teatre vilniečiai gali
pamatyti tris Šiaulių dramos
teatro spektaklius. Trečiadienį bus rodoma Edmondo
Rostand’o herojinė drama
„Sirano de Beržerakas“ (rež.
Algimantas Pociūnas),
ketvirtadienį – Augusto
Strindbergo „Velykos“ (rež.
Gytis Padegimas), penktadienį – šiuolaikinio norvegų
dramaturgo Jono Fosse
„Vieną vasaros dieną“ (rež. Albertas Vidžiūnas). Spektaklių
pradžia – 18 val. n

Automobiliai

Latvijoje klesti konfiskuotų
automobilių eksportas, Lietuvoje – ne

38 proc. Tiek butų kainos

R.Paulo viešnagė

3/4 Tiek būsto pardavimas
2009-aisiais krito Kaune.

36 ir 26 proc. Tiek su-

Latvius sunkmetis išmokė naujo verslo: nors patys
negamina automobilių, latviai, kaip rašo „Die Presse“, tapo jų eksportuotojais.

90 proc. Tokią dalį visų

Š

prognozėmis, šiemet Vilniuje
bus pastatyta naujų butų.

6

11

Didžioji
Britanija

9

Bulgarija

5

Liuksembur- 5
gas
Vokietija

3

Nyderlandai 1
Švedija

0

Šaltinis: „Eurobarometras“

aip parodė naujausia „Eurobarometro“
apklausa, likti be namų baiminasi 17
proc. lietuvių ir tiek pat latvių – daugiausiai
visoje Europos Sąjungoje.
Tuo tarpu švedai tikimybę kada nors
tapti benamiais visiškai atmeta (0 proc.),
olandams ir suomiams tai irgi atrodo beveik nerealu (po 1 proc.).
Lietuviai nėra saugūs dėl rytdienos, nes
jaučia didelę riziką greitai tapti nemokūs:
pavyzdžiui, 30 proc. gyventojų nuogąstavo,
kad per ateinančius dvylika mėnesių gali
nepajėgti laiku apmokėti sąskaitų, 28 proc.
baiminosi, jog vėluos grąžinti paskolas, o
24 proc. – kad ilgainiui gali nebeįpirkti net
maisto ir kitų kasdienio vartojimo prekių.
Dėl to, kad gali pritrūkti lėšų maistui,
nerimauja ir latviai (17 proc.) bei estai (21
proc.), o ramiausiai dėl to ir šįsyk jaučiasi

Kiek procentų Lietuvos gyventojų nerimauja, kad per
ateinančius 12 mėn. nepajėgs:
38

Laiku apmokėti sąskaitų už elektrą, vandenį ir kt.

30

Laiku grąžinti vartojimo kreditų ir kitų paskolų

28

Susimokėti už maistą ir kasdienio vartojimo prekes

24

Nevėluoti mokėti nuomos

18

švedai (1 proc.). Jiems nekelia jokių rūpesčių nei paskolos, nei laiku sumokėti mokesčius, nei kitos finansinės bėdos.
Be to, anot „Eurobarometro“, net 79
proc. lietuvių mano, kad skurdas Lietuvoje
yra plačiai paplitęs. Devyni iš dešimties gyventojų teigė, kad per pastaruosius trejus
metus skurdo lygis šalyje padidėjo. Beveik
pusė (45 proc.) lietuvių pastebėjo, kad šiuo
laikotarpiu šalyje padaugėjo ir benamių,
o 69 proc. teigė manantys, jog nuskursti ir atsidurti gatvėje labiausiai rizikuoja
bedarbiai. n

tai „Swedbanko“ Latvijos padalinys sėkmingai
pardavinėja skolininkų prarastus kaip užstatus
paskolai gauti paliktus automobilius. Krizės apimtoje Latvijoje norinčiųjų iš bankų pirkti automobilius
nedaug, tačiau latviams puikiai sekasi rasti pirkėjų
užsienyje. Ir ne tik Europos šalyse, bet ir Naujojoje
Zelandijoje, Saudo Arabijoje, Kosta Rikoje, Ganoje. Per
2009 m. dešimt mėnesių Latvija eksportavo automobi-

lių, kurių vertė – maždaug 425 mln. Lt (123 mln. eurų).
Tuo tarpu Lietuvoje šis būdas neišpopuliarėjo.
Esą Lietuvoje bankams vis rečiau tenka galvoti, kur
parduoti automobilius. Kaip informavo „Swedbank“
Lietuvos padalinio komunikacijos skyriaus vadovė
Jorūnė Juodžbalytė, 2009 m. antroje pusėje grąžinamų automobilių skaičius stabilizavosi ir jau trečiojo
ketvirčio pabaigoje grąžinamų mašinų, palyginti su
metų viduriu, gerokai sumažėjo. Maždaug pusė šių
grąžintų lengvųjų automobilių parduodama Lietuvoje,
kita pusė eksportuojama (daugiausiai eksportuojama
vadinamojo komercinio transporto). n

Vilniaus senamiestyje – skaitytų knygų knygynas

Šv. Ignoto gatvėje, Vilniuje, atidaryta skaitytų knygų
parduotuvėlė „Mint Vinetu“, kurioje galima ne tik pigiau įsigyti senų knygų, bet ir priduoti nereikalingas.

Koncertai

didmiesčiuose nukrito per
pastaruosius dvejus metus.

200–300 Tiek, „Ober-haus“

17

Estija

Nauji verslai

didžiuosiuose miestuose sumažėjo būsto kainos.

parduodamų butų pernai sudarė naujos statybos būstas.

17

Latvija

K

Susidoroti su nelauktomis išlaidomis

19–30 proc. Tiek pernai

mažėjo vidutinės bei ekonominės klasės butų pardavimas.

Lietuva

Švedai ar olandai galimybę kada nors
visiškai bankrutuoti ir atsidurti gatvėje
laiko kone neįmanomu dalyku, o nemažai lietuvių ir latvių tokią baimę jaučia.

Šaltinis: „Eurobarometras“

pirkėjai šiuo metu vidutiniškai
moka už perkamo būsto kvadratinį metrą.

60 proc. Tiek iš visų
parduotų būstų pernai sudarė
ekonominės klasės butai.

Skolų spaudžiami lietuviai baiminasi
atsidurti gatvėje

Penktadienį 18 val. Kauno filharmonijoje penkerių veiklos
metų sukaktį minės Kauno
miesto simfoninis orkestras,
vadovaujamas dirigento Modesto Pitrėno. Gimtadienyje
laukiama svečių: kompozitorių Raimondo Paulo,
Arturo Maskato iš Latvijos ir
smuikininko Pavelo Bermano,
šiuo metu gyvenančio
Italijoje. R.Paulas kartu su
kauniečiais atliks savo paties
parašytą muzikinę fantaziją
„Teatras“. n
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Viena kita skaitytų knygų parduotuvėlė Lietuvoje duris
atverdavo ir anksčiau, bet jos labiau panėšėdavo į sandėlį ar seną kaimo biblioteką. Užsukus į Senamiestyje
įsikūrusį „Mint Vinetu“ knygynėlį vaizdas kitoks. Įėjus
į šviesią ir jaukią patalpą į akis pirmiausia krinta palei
sienas sustatytos knygų lentynos, kurios, tiesa, dar
pustuštės. Parduotuvės viduryje – baras, kur lankytojai
gali užsisakyti kavos ar arbatos. O pasiėmus puodelį
kavos galima čia pat atsisėsti į odinius minkštasuolius

ir išsitraukus knygą iš lentynos nemokamai paskaityti.
Kaip pasakojo sausio pradžioje duris atvėrusio knygyno
bukinistė Aistė Degutienė, labiausiai klientai perka
grožinę literatūrą – Alberto Camus, Franzo Kafkos, Vladimiro Bukovskio knygas, pasakas. Skaityta knyga čia
kainuoja nuo lito iki šimto. Pavyzdžiui, už 7 Lt galima
įsigyti ir Williamo Faulknerio romaną anglų kalba, ir
Anos Kareninos vieną dalį lietuvių kalba.
Knygyno darbuotojai už 1–7 Lt superka senas
knygas. „Atnešančių knygų yra labai daug – daugiau
nei perkančių, todėl pradėjome daryti atranką, nes
nenorime knygyno paversti sandėliu. Žmonės neša
viską – pradedant „Drąsiųjų keliais“ ir baigiant albumais
bei žodynais“, – pasakojo A.Degutienė. n

Skaitytos knygos parduotuvėlėje kainuoja nuo lito iki 100 Lt

PANAUDOTOS BFL, „FOTOŠTURMO“, „VEIDO“ ARCHYVO IR MARTYNO AMBRAZO NUOTR.
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„VEIDO“ ARCHYVO NUOTR.

Maisto produktų kainos Lietuvoje krito, bet
sumažėjo ir gyventojų pajamos. „Veido“
tyrimas rodo, kad lietuviai pagal savo pajamas už maistą moka vis dar labai brangiai.
Giedrė Bolzanė

L

iuksemburge, vienoje turtingiausių
Europos Sąjungos valstybių, jau daugiau kaip penkerius metus gyvenanti
lietuvė Ramunė iki šiol stebisi, kad nemažai maisto produktų čia kainuoja tik šiek
tiek brangiau arba netgi pigiau nei Lietuvoje. Tai atrodo keista, nes Liuksemburge

Bananai, kg
Vilniuje

3,99 Lt

Varšuvoje 1,43 Lt
minimalus atlyginimas siekia 1642 eurus
(apie 5670 Lt), o Lietuvoje – vos 800 Lt.
Vidutines pajamas gaunantiems pirkėjams skirtame Liuksemburgo prekybos
centre kilogramas lašišos filė praėjusią savaitę kainavo apie 24 Lt, 3,5 proc. riebumo
pieno litras 2,9 Lt, kilogramas pomidorų
– nuo 3,4 Lt, o prancūziškas batonas – 2,31 Lt.
„Mūsų tautiečiai, sakydami, kad Lietuvoje
maistas brangus, yra teisūs. Ypač mažos
kainos Vokietijos prekybos centruose, į kuriuos Liuksemburgo lietuviai dažniausiai
ir vyksta apsipirkti, – pasakojo ponia Ramunė. – Puikiai prisimenu, kad prieš Kalėdas
už aukščiausios rūšies miltų kilogramą
„Aldi“ prekybos centre mokėjome 0,25, litrą
saulėgrąžų aliejaus – 1,29 (beje, tokia pati
šio aliejaus kaina ir Liuksemburgo „Aldi“),
500 g makaronų – 0,39 euro, o šaldyta 2,3
kg sverianti antis kainavo beveik 7 eurus“.
Pasak pašnekovės, grįžusius į Lietuvą
Liuksemburgo lietuvius labiausiai stebina didelės kavos, degalų, gero alkoholio
ir mėsos kainos.
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Kad kainos Lietuvoje išpūstos, mano ir dorų per 12 Lt, prancūziškas batonas – 9,5 Lt.
Ciuriche, Šveicarijoje, gyvenanti Ilona KatLietuvoje nė vienas mūsų pasirinktas
kienė, ir Ispanijos sostinėje Madride įsikū- produktas, palyginti su kitomis šalimis,
ręs Tomas Kriukelis. „Susidaro įspūdis, kad nekainavo nei pigiausiai, nei brangiausiai.
maisto kainos panašios kaip ir Ispanijoje, tik Apibendrinant galima pasakyti, kad maisto
atlyginimai čia keliskart didesni, – pastebi kainos Lietuvoje yra vienos mažesnių. Tą
T.Kriukelis. – Tai galima pasakyti ne tik apie
patvirtina ir Europos statistikos tarnyba
maistą, bet ir, pavyzdžiui, apie drabužius. „Eurostat“, skelbianti, kad vidutinės maisto
Tik kyla klausimas, kodėl tų pačių prekės
produktų kainos Lietuvoje mažesnės nei
ženklų drabužių parduotuvių darbuotojos daugelyje ES šalių. Vis dėlto dažnai kainų
skirtumai pas mus ir Vakaruose atrodo toLietuvoje uždirba du tris kartus mažiau“.
Nors sunkmetis aptirpdė maisto kainas
kie menki, jog peršasi vienintelė išvada: už
Lietuvoje (smunkant vartojimui maistas vis maistą mes turėtume mokėti gerokai malabiau pinga), palyginti su gyventojų paja- žiau, nei jis kainuoja dabar. Tuo labiau kad
momis, jos išties tebėra per didelės. Tai pa- pagal minimalaus atlyginimo dydį Lietuva
tvirtino ir „Veido“ atliktas maisto produktų šiuo metu yra trečia nuo galo ES.
kainų vienuolikoje Europos šalių tyrimas.
Išties sunku suprasti, kodėl Vilniuje
dešimt L dydžio kiaušinių litu brangesni
Kainos neatitinka pajamų
nei Helsinkyje, o prancūziškas batonas,
„Veidas“ sudarė būtinų maisto produk- palyginti su Ispanija, pas mus kainuoja
tų krepšelį ir palygino, kiek jie kainuoja daugiau nei dvigubai brangiau. Tiesa, Lieprekybos centruose, skirtuose vidutines
tuvoje pigesnė mėsa, ypač jei lygintume
pajamas gaunantiems pirkėjams. Siek- su tokiomis šalimis, kaip Suomija (čia jaudami didesnio objektyvumo, į krepšelį tienos nugarinės kaina – net 198 Lt/kg) ar
įtraukėme tuos produktus, kurių kainas
Norvegija, bet ne pigiausia, nes, tarkime,
paprasčiausia palyginti (pavyzdžiui, ba- jautienos nugarinės pigiau galima įsigyti
nanų, pomidorų, kiaušinių, šviežios mė- Olandijoje (tiesa, ne sveriamos, o fasuotos)
sos ar konkretaus prekės ženklo gaminių, bei Graikijoje, o ką jau kalbėti apie Lenkitarkime, „Snickers“ šokoladuko). Žinoma, ją. Vaisių kainos įvairiose šalyse daugmaž
pirkėjų skirtingose šalyse surinktą infor- panašios, tik Šveicarijoje ir Norvegijoje jie
brangesni, kaip ir daugelis kitų produktų.
maciją apie kainas ne visuomet įmanoma
Labai panašiai tiek
objektyviai palyginti, nes kai kur skyrėsi
supakuotų produktų kiekis, pagaminimo
Lietuvoje, tiek daugelyje kitų šalių kaibūdas, gamintojas ir pan., bet tam tikras
navo ir šokoladukas „Snickers“.
tendencijas pastebėti galima.
Iš vienuolikos šalių pigiausiai mūsų su- Lietuvoje mažoms
darytą maisto krepšelį galima įsigyti Lenki- kainoms nepalanki aplinka
jos sostinėje Varšuvoje, o brangiausiai – Osle, Kainos Lietuvoje ir ES pamažu vienodėja,
Norvegijoje. Lenkijoje pigesni dauguma
bet mūsų gyvenimo lygis taip greitai nekyproduktų: pavyzdžiui, kilogramas bananų la, todėl lietuviai, palyginti su vakariečiais,
prekybos centre Varšuvoje tekainavo 1,43 Lt, ir toliau pravalgo labai didelę savo pajamų
litras pieno 1,34 Lt, o kilogramas jautienos dalį. Šeimos finansų ekspertė Julita Varanugarinės – tik 15,2 Lt. Tuo tarpu Oslas tikrai nauskienė primena, kad lietuvių išlaidos
ne veltui įtraukiamas į brangiausių pasau- maistui sudaro 33 proc. visų išlaidų, o eulio miestų sąrašus: šeši L dydžio kiaušiniai ropiečių – tik 16 proc. „Pastaraisiais metais
čia kainuoja beveik 9 Lt, kilogramas pomi- maistui skiriamų išlaidų dalis mažėjo, bet

Maisto produktų kainos Europos šalyse, Lt
Lietuva,
Vilnius

Lenkija,
Varšuva

Olandija, Suomija, Graikija,
Roterdamas Helsinkis Pirėjas

Šveicarija, Liuksem- Airija,
Ciurichas burgas
Navanas

Ispanija, Austrija,
Madridas Viena

Norvegija,
Oslas

Dešimt rudų kiaušinių, L dydžio

4,79

4,21

5,10**

3,8

8,35

7,5

3,6**

3,8

4*****

5,84

8,8**

Šokoladukas „Snickers“, 51 g

1,29

1,26

2,6***

1,97***

2***

n.d.

n.d.

1,38***

n.d.

1,42

4***
7,37

Bananai, kg

3,99

1,43

5,83

5,49

4,1

8,2

3,4–6,5

3,42

3,42

3,76

Apelsinai, kg

3,99

2,53

4,83

3,8

2,66

5,9

nuo 2,9

3,94

2,38

2

8,21

Pomidorai (atvežtiniai), kg

5,99

4,81

8,22

8,6

4,47

8,2

nuo 3,4

5,9

n.d.

7,56

12,34

8,6

10,46

12,2

9,5

13,74

5,15

6,9

12,63

3,35

2,8

2,9****

2,59

2,38

2,59**** n.d.

Raudonos saldžiosios paprikos, kg 6,99

5,9

13,05

Pienas, 2,5 proc. riebumo, l*

1,34

2,31**** 3****

1,79

Lašišos filė, kg

36,99

18,6

n.d.

43

41,4

61

23,8

54,7

27,5

n.d.

71,17

Jautienos nugarinė, kg

28,99

15,2

26

198

19,6

77,4

44,5

31

47,9

39,5

125,9

Kiaulienos nugarinė, kg

15,79

13,76

17,3

49,2

15,9

98,5

32,8

31

17,23

27,55

n.d.

Šviežias viščiukas broileris, kg

8,98

4,56

n.d.

61,5

12,9

23

14,5

9,1

6,87

17,92

29,43

Prancūziškas batonas, vnt.

2,69

1,43

3,8

5,45

2,24

4,46

2,31

1,45

1,2

3,42

9,48

Saulėgrąžų aliejus „Floriol“, l

6,99

7

n.d.

8,1

n.d.

8,4

n.d.

n.d.

n.d.

4,45

n.d.

*Pigiausias, bet ne specialios prekybos tinklo linijos. **Nurodyta šešių kiaušinių kaina. ***Šiose šalyse prekiaujama 57 arba 58 g „Snickers“ batonėliais. ****Nurodyta 3,5 proc. riebumo pieno kaina. *****Nurodyta
dvylikos kiaušinių kaina. Pastaba: Lietuvoje kainos buvo fiksuojamos prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse. Šaltinis: „Veido“ tyrimas, 2010 m. sausis

dabar, manau, vėl matysime padidėjimą,
nes kitos išlaidos mažėjo, o valgyti mažiau
juk neišeina“, – sako J.Varanauskienė.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresniojo eksperto Žilvino Šilėno tikinimu,
tai, kad mes uždirbame mažiau, visiškai
nereiškia, jog ir prekės pas mus privalo
būti pigesnės. „Tai reikštų, kad mažiau išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, Afrikoje,
viskas turėtų kainuoti gerokai pigiau, bet
juk taip nėra, – tvirtina Ž.Šilėnas ir priduria:
– Bananų pardavėjui visiškai nerūpi, kiek
uždirba lietuviai. Jis parduoda vaisius tam,
kuris moka, ir parduoda visiems daugmaž
tokia pat kaina. Nereikia pasiduoti iliuzijai,
kad pardavėjas taikysis vien prie gyventojų
perkamosios galios“.
Vis dėlto kaip paaiškinti, kodėl bananai Lenkijoje kainuoja daugiau nei perpus
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Redesign proposal for the news magazine “Veidas”, Final BA Project. 205 x 290 mm.

pigiau nei pas mus? „Iš tiesų Lenkijoje
vyksta didelė bananų išpardavimo akcija,
tačiau tai nereiškia, kad kažkur atsirado
stebuklingai pigių bananų tiekėjas, – atsako asociacijos „Vaisiai ir daržovės“ vadovė
Laimutė Grybauskaitė. – Tiesiog jų buvo
prinokinta per daug, o dėl šalčių krito
vartojimas, todėl perteklių skubama išparduoti. Be to, Lenkijoje vaisiams taikomas
mažesnis PVM, mažesnes kainas lemia ir
zloto bei lito kursas“.
Bet tiesa ir ta, kad palyginti nemažas
maisto kainas Lietuvoje lemia ne vien
objektyvios priežastys. Kaip apibendrina
ekonomistas VU Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto profesorius
Jonas Čičinskas, dėl prekybininkų oligopolijos Lietuvos aplinka nėra palanki mažesnėms kainoms įsivyrauti. Be to, kainos

santykinai per didelės ir dėl to, kad kai kurie žemės ūkio sektoriai dirba nepakankamai efektyviai ir produktyviai.
„Reikia skatinti ūkių stambėjimą, ypač
pieno sektoriuje, nes dabar didesnę dalį
pieno tiekia dvi tris karves laikantys ūkininkai, o tai lemia ne tik prastesnę kokybę,

Prancūziškas batonas
Vilniuje

2,69 Lt

Madride

1,20 Lt

bet ir didesnę kainą“, – pabrėžia J.Čičinskas.
Roterdame gyvenantis Antanas Kaziliūnas patvirtina, kad Olandijoje pieno
produktai pigiau arba vos brangiau nei
Lietuvoje kainuoja todėl, kad šioje šalyje
itin efektyviai dirba pienininkystės ūkis. n
veidas 2010/02/01
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Andrius Kupčinskas,
34 METAI, KAUNAS, 88 BALAI, TS

Jauniausias Lietuvos meras sunkiai, bet
nuosekliai stengiasi suteikti suprovincialėjusiam didmiesčiui antrąjį kvėpavimą. „Veido“

3

Antanas Čepononis,
50 METŲ, RADVILIŠKIS, 87 BALAI, TS

Patyrusio mero lobistinė veikla Radviliškio
miestą ir rajoną daro vis patrauklesnį ir
jaukesnį. „BFL“ nuotr.

4

Bronis Ropė,
54 METAI, IGNALINA, 86 BALAI, LVLS

Ilgiausiai Lietuvoje meraujantis Ignalinos
raj. vadovas B.Ropė – tarsi nesibaigiantis
idėjų šaltinis. „BFL“ nuotr.

5

Genadijus Mikšys,
53 METAI, ŠIAULIAI, 72 BALAI, LICS

Kolegos Šiaulių vadovą vertina už nesiblaškymą ir užsibrėžtų tikslų siekimą.
R.parafinavičiaus nuotr.

archyvo nuotr.

7

Virgilijus Pozingis,
45 METAI ŠILUTĖS R., 58 BALAI, LVLS

Pasvalys neišsiskiria jokiais ypatingais
projektais, bet dėmesio paprastam vietos
žmogui čia rodoma bene daugiausiai. V.Dulkės

Šilutės meras, viešai skelbdamas visų savivaldybės įstaigų darbuotojų atlyginimus,
rodo pavyzdį centrinei valdžiai. „Šilutės naujenos“

nuotr.

archyvo nuotr.

352 279

Gyventojų skaičius

48 423

Gyventojų skaičius

19 752

Gyventojų skaičius

126 215

Gyventojų skaičius

32 081

Gyventojų skaičius

52 566

Nedarbas

11 proc.

Nedarbas

11,7 proc.

Nedarbas

17,7 proc.

Nedarbas

11,4 proc.

Nedarbas

13,9 proc.

Nedarbas

12,4 proc.

Biudžetas

621,5 mln. Lt

Biudžetas

93,5 mln. Lt

Biudžetas

40,3 mln. Lt

Biudžetas

223,2 mln. Lt

Biudžetas

63 mln. Lt

Biudžetas

93,8 mln. Lt

Meru išrinktas

2007 m.

Meru išrinktas

1990–1995 m. ir
nuo 2003 m.

Meru renkamas

nuo 1992 m. (1995)

Meru išrinktas

2007 m.

Meru išrinktas

1990–2000 m. ir
nuo 2003 m.

Meru išrinktas

2007 m.

N
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Gintautas Gegužinskas,
48 METAI, PASVALYS, 62 BALAI, TS

Gyventojų skaičius

epatikėsite, Laisvės alėjoje vėl atsirado jaukių kavinukių“, – iš nuostabos
vis aikčiojo prieš keletą savaičių iš Kauno
grįžusi kolegė. Pastaruosius aštuonerius
metus, o gal ir daugiau kadaise pagrindinė miesto gatvė buvo virtusi ištisa batų
krautuvių vitrina.
Tiesa, patys kauniečiai, bent kiek buvo
galima susidaryti įspūdį iš savivaldybės
tinklalapyje esančio forumo, burnoja dėl
nepakankamai sparčios antro pagal dydį
miesto pažangos, esą Kaunas tėra būsimoji
arena. Vis dėlto būtent šis statinys suteikia
Kaunui progą vėl prisikelti, mat kitąmet
šioje aukščiausius standartus atitiksiančioje arenoje vyks Europos vyrų krepšinio
čempionato kovos. Prieš keletą savaičių
„FIBA Europe“ atstovai, atvykę į Kauną apžiūrėti naujosios arenos statybų, pasiūlė
pramankštai surengti Europos jaunimo
krepšinio čempionatą.
Maža to, atkakliam jaunajam Kauno merui pavyko pasiekti, kad kitąmet Kaune vyktų Hanzos miestų sąjungai priklausančių
miestų šventė Hanzos dienos.
Būtų nesąžininga nepastebėti ir virtualių merijos pastangų padėti miestelėnams.
Kauno, kaip ir Klaipėdos, valdžia savo interneto svetainėje pateikia gausybę miestiečiams reikalingos informacijos: apie
laisvas vietas vaikų darželiuose, įsivaikinimą, socialinę paramą ir pan. Mūsų apklausos dalyviai vienas per kitą kartojo, kad
A.Kupčinskas atkakliai siekia užsibrėžto
tikslo, turi idėjų, yra iniciatyvus, neblogas
vadybininkas, be to, jam sekasi. n

„

»

6

P

B.

rieš septynerius metus į mero postą grįRopė Ignalinai vadovauja taip seniai,
žęs konservatorius-krikščionis demonuo pat 1992-ųjų, kad net sunku ką
kratas A.Čepononis yra vienas didžiausią nors apie jį pasakyti naujo ar juolab lyginmero stažą turinčių savivaldybių vadovų. Ir ti, nes lyginti nėra su kuo. Kita vertus, nėra
tai matyti. R.Čepononis nesiblaško. Per ke- tokio su savivalda susijusio klausimo, į kurį
lerius pastaruosius metus rajone įvyko te- didžiausią mero darbo stažą šalyje turingul ir ne stulbinamų, bet vietos žmonėms
tis B.Ropė neturėtų atsakymo. Jis visada
labai matomų pokyčių: suremontuotos
paprastas ir kartu aštrus, nepataikauja ir
miesto gatvės, sutvarkytas plentas, vedan- negaili kritikos, jei mano kažkokį projektą,
tis į Šiaulius, pakeitus įrenginius pagerėjo
siūlymą ar sprendimą esant beviltišką ar
geriamojo vandens kokybė, rekonstruo- nelogišką.
Oponentai paburnoja, esą bepigu B.Rota biblioteka, kurioje radviliškiečiai gali
mokytis dirbti kompiuteriu, rajono kai- pei kaskart būti perrinktam meru, mat jis
sugebėjo seniūnais paskirti organizuotus
muose daugėja vadinamųjų vietos veiklos
grupių, kurios, pasinaudojusios ES parama, „savus“ žmones. Bet net jei šiuose žodžiuose
rekonstruoja sugriuvusius kultūros namus, yra tiesos, faktas, kad pats meras lengvai
prikeltas ir laisvalaikio traukos centru jau
pasiekiamas bet kuriam ignaliniečiui. Jis
spėjęs tapti Burbiškio dvaras, Šeduvos ma- dukart per savaitę visą darbo dieną priima
lūnas, šią žiemą miesto centre įrengta ne- paprastus interesantus, o dar vieną dieną
mokama čiuožykla, o netrukus bus baigta gyventojų bėdoms išklausyti skiria vicemerekonstruoti sporto bazė.
ras. Būtent už gebėjimą išklausyti žmonės
Šiemet Radviliškyje pradėtas statyti
ir vertina savo merą.
ir socialinių paslaugų centras, kuriame
B.Ropė centrinei valdžiai įrodė, kad jeiprieglobstį ras vaikai, moterys ir vyrai, pri- gu Ignalinai nebus suteiktas kurorto statuskiriami prie socialinės rizikos ar smurtą sas, pagerinti gyvenimo kokybę rajone bus
patiriančių šeimų.
bergždžias reikalas – jaunimas ir toliau bėgs.
A.Čepononio kūrybingumą ir įžvalgas
Pastaraisiais metais Ignalinos valdžia
atskleidžia ir tai, jog jis įkalbėjo tarybą vers- kartu su vietos bendruomene ir verslininlininkams, investuojantiems Radviliškyje
kais padirbėjo, kad ežeringasis kraštas
milijonines sumas, suteikti lengvatines
taptų patrauklesnis poilsiauti: patobulinsąlygas. Prieš porą savaičių Radviliškio
tos slidinėjimo trasos, pastatytas naujas
valdžia, paskelbusi konkursą „Radviliškio
sporto ir pramogų centras bei viešbutis su
krašto ateities vizija“, pasiūlė visai ben- konferencijų sale, pirtimis, sūkurinėmis,
druomenei įsitraukti į rajono ateities kū- mineralinio vandens voniomis ir treniruorimą. n
klių sale, sutvarkyti dviračių takai. Neseniai
suremontuota ir Ignalinos poliklinika. n

P

astarosiomis savaitėmis Šiaulių mero
G.Mikšio pavardė daugiau skambėjo
neigiamame kontekste: jam priekaištauta,
esą jis pataikauja verslininkams, statysiantiems viešbutį. Ir niekas nenorėjo girdėti,
kiek tai duos finansinės ir reklaminės naudos miestui. Iš tiesų G.Mikšys apie naują
viešbutį prakalbo po „FIBA Europe“ atstovų
priekaištų, kad Šiauliai neturi viešbučių,
galinčių apgyvendinti sportininkus per
kitąmet Lietuvoje vyksiantį Europos vyrų
krepšinio čempionatą. Beje, per vizitą
„FIBA Europe“ generalinis sekretorius Naras Zanolinas neslėpė savo įspūdžių, kad jį
tiesiog nustebino Šiaulių arena: „Per savo
karjerą mačiau šimtus arenų visame pasaulyje, bet tokio dydžio arena Šiauliuose
yra viena geriausių, jei ne pati geriausia“.
Kad miesto valdžia stengiasi visais būdais
garsinti Šiaulių vardą, liudija ir kartu su
verslo organizacijomis paskelbtas konkursas aukštųjų mokyklų studentams, kaip
pakeisti Šiaulius, kokias verslo rūšis, technologines naujoves verta plėtoti ir kaip
tai daryti. Laimėtojui bus skirta 6 tūkst. Lt
premija.
Pastaraisiais metais gyvenimas Šiauliuose gerokai pasikeitė. Tą rodo ir jau baigti
investiciniai projektai: atnaujinta viešoji biblioteka, suremontuota poliklinika,
rekonstruotas lengvosios atletikos maniežas, keletas mokyklų bei lopšelių-darželių.
Šiemet Šiaulių valdžia įsipareigojusi
tiesti naujus aplinkkelius, gatves, tobulinti dviračių takus, toliau renovuoti
mokyklas.n
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P

Š

eržvelgus pastarųjų metų Pasvalio railutė visąlaik buvo graži, jai nuo seno
jono naujienų archyvą savivaldybės
būdingas vokiškas tvarkingumas, – painterneto tinklalapyje, peršasi išvada, kad klausta, ką Šilutės rajone pakeitė naujasis
ši savivaldybė yra pavyzdys, kaip galima meras, sakė kalbinta šilutiškė Irena. – Kita
bendruomenės gyvenimo kokybę kurti
vertus, abejingas meras gali greitai nugynuo visiškai paprastų dalykų. Štai praėjusią venti net ir geriausią palikimą“, – pridūrė.
savaitę P.Vileišio gimnazijos sporto salėje
Pirmą kadencija meraujantis V.Pozingis, kobuvo atidaryta nemokama čiuožykla, skir- legų vertinimu, išsiskiria energingumu tvarta visiems pasvaliečiams. Šiek tiek anksčiau kant savivaldybės reikalus. Per jo kadenciją
atidaryta pirmoji Lietuvoje elektroninė bi- Šilutės savivaldybė jau pradėjo įgyvendinti
blioteka „Pasvalia“, kurioje vietos gyven- ar pateikė paraiškas net keliolikai projektų
tojai gali sužinoti ne tik apie savo kraštą, iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų finanbet ir apie savo giminę, mat čia pateikiami suoti. Pagrindiniai rajono valdžios akcentai
dokumentai ir iš bažnytinių archyvų. Taip – kultūros ir turizmo objektai: norima sutvarpat rengiami nemokami stalo žaidimų kyti H.Šojaus dvarą ir istorinį parką, atnauvakarai šeimoms, pasvaliečiams siūloma jinti Kintų Vydūno kultūros centrą, Rusnės
nemokamai mankštintis salėje ir baseine
kultūros namus, plėtoti vandens turizmą ir
už simbolinį lito mokestį, nemokamai mo- sutvarkyti Kintų, Minijos, Pakalnės, Povilų
kytis dirbti kompiuteriu nauja įranga iš Bil- prieplaukas, taip pat gerinti gyvenviečių
lo ir Melindos Geitesų fondo aprūpintoje
infrastruktūrą. Ir tai natūralu, nes pamario
bibliotekoje. O prieš keletą savaičių merija
kraštas pritraukia daugybę turistų.
pasiūlė pasvaliečiams, pirmiausia vaikams,
Tiesa, pats miesto centras tikrai išpuosesukurti Pasvalio suvenyrą. Šio konkurso lėtas, o štai rajone tvarkos dar trūksta, ypač
prizinis fondas – 600 Lt. Gal būt dalis pas- stinga informacinių nuorodų.
valiečių nesutiks su šia išvada, bet, palyginPats meras V.Pozingis, žvelgiant iš šalies,
ti su kitais, paprastų, bet labai efektingų
siekia skaidrumo: Šilutės savivaldybės inrenginių Pasvalio rajone vyksta itin daug. terneto svetainėje pateikiami ne tik mero
Nors nėra įspūdingų investicinių projektų, ir visos merijos tarnautojų atlyginimai, bet
kultūrinis gyvenimas čia kunkuliuoja. Ir, labai konkrečiai surašyti kiekvienos savisvarbiausia, centre visada paprastas vietos
valdybės įstaigos – poliklinikos, ligoninės,
žmogus. Tada ir supranti, kodėl kolegos
ambulatorijos, mokyklos-darželio, kultūPasvalio merą G.Gegužinską mini tarp pa- ros centrų, kamerinio dramos teatro darčių pažangiausių merų Lietuvoje. n
buotojų atlyginimai. Tai stebina. Daugeliui
savivaldybių, ką jau kalbėti apie centrinę
politinę šalies valdžią, reikėtų pasimokyti
tokio viešumo iš šilutiškių. n

„

»
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I gimtąjį miestą –
per Londoną ir
Niujorką

Kostas Smoriginas šmaikštauja, kad į Vilnių grįžo padirbėti
kirpėju. Tiesa, Figaras iš W.A.Mozarto „Figaro vedybų“ – tik
buvęs kirpėjas, užtat Svynis Todas S.Sondheimo miuzikle savo
įgūdžių dar neprarado.
Renata BaltruŠaitytė

M

an nereikia, kad žmonės mane
atpažintų gatvėje. Nenoriu tapti
Lietuvos žvaigžde. Ir interviu dalyti visai nenoriu“, – prisipažins jau atbėgęs
į susitikimą Kostas. „Bet dabar rengiatės
premjeroms Lietuvoje“, – neįkyriai primenu.
„Todėl ir sutikau. Nieko nepadarysi: kai stovi
scenoje, žmonės nori apie tave kažką žinoti“,
– nebeprieštarauja fotografo kamuojamas.

„

Opera pasikeitė
Sutikite: tai, kad vilnietis dainininkas pirmiau debiutuoja Londono karališkajame
operos teatre, Niujorko „Carnegie Hall“
salėje, dalyvauja „Metropolitan“ operos
atrankinėse perklausose ir tik po to rengia
savo pirmąjį vaidmenį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, – nėra įprasta.
Bet ir nestebina, nes patarlės „savam kaime
pranašas nebūsi“ gyvų pavyzdžių išvystame vis daugiau.
Kodėl karjeros ratas taip susisuko jaunajam Kostui Smoriginui? Ar užkulisiuose
užaugęs aktorių vaikas niekada nesvajojo
pasirodyti solidžiausioje savo miesto scenoje?

K.Smoriginas – Kolenas su nuolat smunkančiu cilindru
„Covent Garden“ operos „Bohemoje“. „Veido“ archyvo nuotr.
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„Apie operą augdamas galvojau mažiausiai. Tikrai. Tiesiog nesupratau šito žanro:
viskas jame atrodė sustabarėję, nenatūralu,
negyva… Būtų tuomet pasakę, kad užaugęs
operoje vaidinsiu, būčiau nusikvatojęs“, –
konstatuoja Kostas.
Vis dėlto buvo žmogus, kuris berniuką
pratino prie tokios minties. Tas žmogus
– „Ąžuoliuko“ choro vadovas Vytautas Miškinis. O „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla ir
choristų vasaros stovyklos Šventojoje buvo
svarbi Kosto gyvenimo dalis. Vėliau vaikinas pateko į profesoriaus Vladimiro Prudnikovo rankas ir pamažu perprato operos
žanro žaidimo taisykles.
„Bet opera nuo tų laikų gerokai pasikeitė.
Dabar pastatymus dažnai kuria režisieriai,
atėję iš dramos teatrų, todėl solistams
keliami reikalavimai išaugo Atlikėjas turi
būti universalus. Nebeleidžia tau stovėti ir
traukti ariją po arijos. Tarkim, Kolenas, kurį
dainuoju „Covent Garden“ teatro „Bohemoje“, šoka kaip balerina, scenoje maunasi operos teatro stažuotojų sąrašą. Ten patekę
kelnes, tikroviškai plojasi ant grindų, kai atlikėjai dvejus metus turi išties karališkas
jam pakiša koją, laksto nešinas susmirdusia sąlygas tobulėti: nemokamas užsienio kalžuvimi“, – vardija solistas. „Žuvis, žinoma, bų pamokas (Kostas mokėsi italų ir pranbutaforinė?“ – klausiu, prisimindama „Bo- cūzų), garsių operos solistų konsultacijas,
hemos“ spektaklius Kongresų rūmuose. vadovaujami asistentų rengia vaidmenis
Pasirodo, ne: karališkojo teatro scenoje ne- „Covent Garden“ repertuaro spektakliuose.
šiojama tikra (ir autentiškai kvepianti) silkė. Nors proga pasirodyti tuose spektakliuose
pasitaiko ne kiekvienam.
„Aišku, solistas, ypač garsesnis, turi teisę
Lietuvio debiutas garbingiausioje Lonužsispirti ir nepaklusti režisieriaus įgeidžiams. Tačiau didelė tikimybė, kad jo vietą dono scenoje, kaip dažnai nutinka jauspektaklyje netrukus užims kitas atlikėjas. niems dainininkams, buvo neplanuotas:
O tavęs gali daugiau nebeprireikti“, – ne- jį prisiminė ieškodami pamainos staiga
sunegalavusiam solistui G.Rossini operoje
slepia Kostas.
„Pelenė“.
Netikėtas debiutas
„Tą partiją buvau parengęs Glaindborno
Į užsienio teatrus kelią dar Vilniuje stu- operoje, bet pasirodyti spektaklyje neteko.
dijuojančiam dainininkui atvėrė laimėti O „Covent Garden“ pastatymas visiškai kivokalistų konkursai. Pirmiausia gavo kvie- toks. Į sceną teko žengti vos po kelių vatimą dainuoti Rygos operoje, kuri tuomet landų repeticijos“, – prisimena pašnekovas.
savo drąsiais užmojais buvo lyderė Baltijos
Rizika pasiteisino: vėliau atėjo eilė pašalyse. Vėliau sulaukė siūlymo studijuoti sirodyti „Traviatoje“ ir „Bohemoje“. O nu„Royal College of Music & Benjamin Britten matytų vaidmenų sąrašas užimtų pernelyg
Opera School“, o baigęs mokslus nepralei- daug vietos, nes solisto darbo kalendorių jo
do progos patekti į Londono karališkojo agentas Londone rikiuoja trejiems metams

„Nenoriu būti Lietuvos žvaigžde“, – prisipažįsta namo sugrįžęs dainininkas. Augio Rutkausko nuotr.
į priekį. Per sezoną įvairiuose pasaulio teatruose suplanuota daugiau nei pusšimtis
spektaklių, taigi tikslą tapti antrepriziniu
operos solistu šįmet trisdešimtmetį švęsiančiam Kostui pavyko įgyvendinti.
Jubiliejų rugpjūčio pradžioje dainininkas švęs Lietuvoje, į kurią su šeima neseniai
parvyko atsisveikinęs su kotedžu Londone.
„Iš pradžių apsistojome Palangoje, dabar
persikėlėme į tėvų namus Vilniuje. Nuosavos pastogės dar dairomės, bet žinau,
kad čia gimiau, čia ir pasiliksiu“, – tvirtina penkerius metus Anglijoje praleidęs
K.Smoriginas.
Tik gimtadienio šventė ilgai trukti negalės, nes po kelių dienų teks krautis lagaminus į San Franciską, kur dainuos „Figaro
vedybose“.

Lietuviškos premjeros
Bet pirmiausia Figaru jam lemta tapti Vilniaus scenoje: Kostas dainuos pirmuosius
du „Figaro vedybų“ premjerinius spektaklius. O netrukus laukia ir pasirodymas
miuzikle „Svynis Todas – demonas kirpėjas“,
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kurio repeticijų maratoną su režisiere Dalia karjera jam prie širdies: „Dabar jau nenoIbelhauptaite dainininkas neseniai baigė. rėčiau prisirišti prie vieno kurio nors tea„Sudėtingas spektaklis, kuriame daug tro. Pasiūlymų nuolat dainuoti Vokietijoje
dalykų būtina atlikti itin tiksliai. Kitaip
buvo, bet nesugundė: reikėtų persikelti
koks nors liukas ima ir atsidaro nelaiku“, – ten gyventi. O aš noriu, kad mano jaunėlis
apibendrina nuo dešimtos ryto iki devynių sūnus (irgi Kostas) augtų pažindamas savo
vakaro trukusias „kruvinas“ pirmojo savo
karjeroje miuziklo repeticijas Kostas. Nors
su režisiere draugiškai pabendraudavo gyvendamas Londone, Vilniuje nuolaidų iš
reikliosios Dalios nesulaukė. Užtat sulaukė
kvietimų dainuoti kovo mėnesio „Bohemos“ spektakliuose.
„Tokia dainininko profesija: ateina laikas, sesutę Godą – dukrą iš pirmosios santuokos.
kai nebesvarbu, kurioje valstybėje gyveni, Ir pats noriu matyti augančius abu savo
nes garsių teatrų atrankos direktoriai, ieš- vaikus. Ir kad abiem jais galėtų džiaugtis
kantys solistų būsimiems pastatymams, seneliai. Atstumai vis dėlto skiria žmones“.
patys stebi tavo karjerą. Tiesiog gauni kviePlanai? „Asmeniniame gyvenime – totimą dalyvauti perklausoje, tarkim, Niu- liau gausėjanti šeima. O karjeroje viskas
jorko „Metropolitan“ operoje. Tau užsako
ir taip neblogai klojasi. Esu įsitikinęs, kad
bilietus ir viešbutį, nuskrendi ir padainuoji. nepasiekiamų dalykų nėra, jei žmogus
O kas ten klausėsi salėje – nespėjau nė ge- labai to nori“, – tvirtina pernai Placido Dorai įsižiūrėti“, – kaip savaime suprantamą mingo tarptautiniame vokalistų konkurse
dalyką dėsto Kostas.
„Operalia“ nugalėtoju pripažintas bosasBet neslepia, kad šitaip susiklosčiusi baritonas. n

Karališkajame teatre solistas
nešioja tikrą silkę
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Tiek J.Ritčik su grupe “4 Fun“ (nuotr. kairėje), tiek Sasha Son(g) norėtų antrąkart išmėginti
savo jėgas „Eurovizijos“ scenoje. „Veido“ archyvo nuotr.

Po kelerių metų
pertraukos dėl
kelialapio į „Euroviziją“ vėl varžysis
„InCulto“: ši grupė
bus viena atrankos
lyderių. A.Kriščiūno nuotr.

„Eurovizija 2010“:

nustebinti neturime kuo
Ko galime tikėtis iš 55-ojo „Eurovizijos“
dainų konkurso, kurį šiemet kaip niekada
ignoravo garsūs Lietuvos atlikėjai?
Giedrė Bolzanė

L

ietuvoje vėl prasideda atrankos į „Eurovizijos“ dainų konkursą karštinė.
Šios savaitės pradžioje, komisijai perklausius visas konkursui pateiktas dainas

48

ir atrinkus geriausias, Lietuvos televizija
ignoruoja muzikos profesionalai – garsūs
žadėjo paskelbti atrankos dalyvius bei jų dainininkai ir grupės.
pasirodymų tvarką.
Šįkart – viskas ne taip kaip visuomet. Atlikėjai pabūgo kritikos strėlių
Pirmą kartą Lietuva į populiariausio Eu- „Eurovizijos“ konkurso atrankos vykdomoji
ropoje dainų konkurso traukinį suspėjo
prodiuserė ir koordinatorė Rūta Gružinsįšokti paskutinę akimirką, paramą pasiū- kaitė neslėpė, kad šiemet konkurso atrankai
lius privačiai bendrovei. Pirmą kartą nacio- pateikta mažiau dainų nei ankstesniais menalinio transliuotojo LRT vadovas Audrius
tais, be to, ji pasigedo žinomų dainininkų.
Siaurusevičius be užuolankų pasakė, kad
„Tų „garažinių“ atlikėjų, kuriems „EuroLietuvai būtų nelaimė laimėti šį konkursą. vizija“ – proga pasireklamuoti, niekuomet
Ir pirmą kartą „Eurovizijos“ atranką taip netrūksta, o štai žymių atlikėjų dainų sulau-

kėme nedaug“, – teigė R.Gružinskaitė, taip mia daina: visa kita – politika, viešieji ryšiai, pristatysiantis „InCulto“ lyderis Jurgis
pat pastebėjusi, kad dauguma dainininkų šalies įvaizdis. Kaip tik todėl į geriausiųjų Didžiulis.
savo kūrinius pateikė paskutinę akimirką. dešimtukus patenka tiek daug niekuo neŽinia apie tai, kad „Eurovizijos“ atranka
Iš tiesų savo dainas nacionalinės atran- ypatingų dainų. Manau, geriausi Lietuvos šiemet vis dėlto bus rengiama, J.Didžiulį
kos rengėjams pateikė labai nedaug scenos atlikėjai paprasčiausiai nutarė palaukti to
pasiekė kaip tik tą dieną, kai jis su žmona
profesionalų. Tarp jų – „InCulto“, Aistė Pilve- momento, kai mes būsime iš tikrųjų pasi- dainininke Erika Jennings jau ketino pirkti
lytė, Sasha Son(g), „Saulės kliošas“, “4 Fun“ rengę šiam konkursui. Jie pavargo stengtis, lėktuvo bilietus į Kolumbiją – šioje šalyje
ir dar keletas garsesnių vardų.
nes galiausiai vis tiek būna pasmerkti. Kiek Didžiuliai su atžalomis ketino praleisti žieŠiemet ilgą laiką apskritai nebuvo aiš- man teko kalbėti su atlikėjais, tai yra vie- mą, bet dėl „Eurovizijos“ šių planų atsisakė.
ku, ar Lietuva dalyvaus „Eurovizijoje“. LRT na pagrindinių jų nenoro siūlyti dainas
J.Didžiulis įsitikinęs, kad „Eurovizija“ –
tokią viltį jau buvo palaidojusi, bet netikė- „Eurovizijai“ priežasčių“, – pastebi atlikėjas.
tai buvo pranešta apie atsiradusį rėmėją
Nepaisant to, pats Sasha Son(g) ir šiemet „LT United“. „Veido“ archyvo nuotr.
bendrovę „Teo LT“. Tai svarbi, bet vis dėlto
sieks patekti į „Euroviziją“, kuri gegužės mėne pati svarbiausia priežastis, lėmusi kri- nesį vyks Norvegijoje. Atlikėjas pateikė attusį žvaigždžių susidomėjimą „Eurovizija“. rankai dvi dainas: kūrinį „Europe wake up“,
Tiesiog atlikėjų domėjimasis natūraliai pri- kuriame ironiškai pasisako apie „Eurovizislopo. „Eurovizija“ dėl šį konkursą lydinčių ją“, jos žvaigždes ir užsieniečius, nežinannuolatinių nesėkmių ir žiūrovų nepasiten- čius, kur yra Lietuva, bei savo muzikiniam
kinimo tampa atgrasi.
stiliui artimesnę dainą „Say yes to life“ (šiek
„Nenoriu pasirodyti arogantiškas, bet tiek greitesnę ir su labiau įsimenančiu priedaugiau nei pusė atlikėjų, dalyvaujančių dainiu nei „Love“), kurią ketina atlikti duetu
atrankose, neturi jokio supratimo, kas tai su jauna pritariamąja vokaliste Nora, jam
Lietuvos atlikėjų „Eurovizijoje“ užimtos
talkinusia per konkursą Maskvoje.
yra ir ko šiam konkursui reikia. Vienintelis
vietos
jų noras – atsidurti dėmesio centre“, – dėsto
Metai Atlikėjas / daina
Finalo vieta
Nelaimėsime ir šiemet
Sasha Son(g), praėjusiais metais su daina
„Love“ (angliška kūrinio „Pasiklydęs žmo- Antrą kartą „Eurovizijoje“ jėgas mielai iš- 1994 O.Vyšniauskas, „Lopšinė mylimai“
25
gus“ versija) atstovavęs Lietuvai „Eurovizi- mėgintų ir Julija Ritčik su grupe “4 Fun“. Šis
1999 A.Smilgevičiūtė, „Strazdas“
20
joje“ Maskvoje.
kolektyvas nacionalinei atrankai pateikė
Jis priduria netikintis, kad Lietuva yra savo naują kūrinį „Don’t you know“. „Tai
2001 „Skamp“, „You got style“
13
pasirengusi laimėti šį dainų konkursą. Pa- lengvas ir nuotaikingas akustinis kūrinys“,
2002 A.Stepukonis, „Happy you“
23
sak dainininko, tai bus neįmanoma tol, kol – taip dainą apibūdina grupės nariai.
Kita vertus, J.Ritčik pripažįsta į atranką
nepagerės mūsų šalies įvaizdis Europoje, o
2004 Linas ir Simona, „What‘s happened to –
atlikėjai, atstovaujantys šaliai šiame kon- didelių vilčių nededanti. Jai šis konkursas
your love?“
kurse, ims sulaukti ne pažeminimo ir kri- – visų pirma vieta savo kūrybai parodyti. “4
2005 Laura ir „The Lovers“, „Little by little“
–
tikos, o bent šiek tiek daugiau palaikymo. Fun“ su daina „Love or leave“ „Eurovizijos“
„Šiame konkurse tik 30 proc. sėkmės le- konkurse 2007-aisiais užėmė 21 vietą.
2006 „LT United“, „We are the winners“
6
„Šiemet ilgai nebuvo aišku, ar atranka į
2007 “4 Fun“, „Love or leave“
21
„Euroviziją“ apskritai bus rengiama, daug
atlikėjų užsiėmė kitais projektais. Tačiau aš
2008 J.Milius, „Nomads in the night“
–
norėčiau, kad mūsų atlikėjai mažiau bijotų
2009 Sasha Son(g), „Love“
23
to neigiamo „Eurovizijos“ šleifo. Manau,
Lietuvai reikia dalyvauti šiame konkurse,
mūsų dainininkams tai labai gera patirtis“, ne dainos, o reiškinių konkursas, kurį dauguma žiūrovų įsijungia tikėdamiesi būti
– tvirtino J.Ritčik.
nustebinti. To ir siekė „InCulto“. „Eastern
Viena didesnių staigmenų šiųmetėje
atrankoje turėtų būti grupė „InCulto“, po european funk“ – smagi daina Rytų europiekelerių metų pertraukos vėl nusprendusi čių emigracijos tema, kurioje tarp eilučių
teikti savo eurovizinę dainą. Priminsime, lengvai pašiepiami mus nevisaverčiais lai2010-ųjų „Eurovizija“ – Osle
kad pastarąjį kartą grupė atrankoje sė- kantys vakariečiai.
„Norėtume užkerėti žmones, kad jie,
55-oji „Eurovizija“ gegužės 25–29 d. vyks
kmingai pasirodė 2006 m. su šmaikščia
Norvegijos sostinėje Osle – teisę rengti
daina „Welcome to Lithuania“, bet tąkart išgirdę dainą, sakytų: „O, kaip „faina“. Be
dainų konkursą šaliai pelnė baltarusių
Lietuva į konkursą išsiuntė „LT United“ abejo, darysime ir šou, turime neblogų
kilmės dainininkas Aleksandras Rybakas,
komandą, tąsyk iškovojusią iki šiol aukš- idėjų“, – planais dalijosi J.Didžiulis.
su daina „Fairytale“ iškovojęs pergalę
Kuo iš tikrųjų nustebins šiųmetė „Eučiausią – šeštąją vietą.
2009-ųjų konkurse Maskvoje. Iš viso
rovizijos“ atranka, pamatysime netrukus.
Kodėl „InCulto“ taip ilgai tylėjo? „Manęs
„Eurovizijoje“ šiemet pasirodys 39 šalys.
kasmet klausia, ar dalyvausime atrankoje, Deja, atrankos turėtų būti blankios ir be diKokie atlikėjai dalyvaus konkurse ir kobet iki šiol mes paprasčiausiai neturėjome desnių staigmenų, o dėmesio vertų dainų
kias dainas atliks, turi paaiškėti ne vėliau
tinkamos dainos. Šiemet daina atsirado – dar mažiau nei paprastai. Tad LRT vadovas
kaip iki kovo 22 d.
tarsi žaibas iš giedro dangaus“, – sakė klau- A.Siaurusevičius gali miegoti ramiai: Lietusytojams kūrinį „Eastern european funk“ va „Eurovizijos“ ir šiemet tikrai nelaimės. n
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Gyvūnai padeda pasveikti
Gyvūnai vis labiau pripažįstami visaverčiais gydomojo proceso dalyviais. Jų bežodė užuojauta,
prisirišimas ir bendravimas be išskaičiavimo gali padėti žmogui pasveikti ar įveikti stresą.
Gyvūnų terapija – tai gydymo metodika „vienas vienam“, turinti aiškiai suformuluotus tikslus, kai gydymas atliekamas dalyvaujant ir padedant gyvūnams, kuriuos prižiūri savo srities
profesionalas. Šiandien sutariama, kad gyvūnų terapija negali pakeisti įprastinio gydymo, bet
akivaizdžiai prie jo prisideda.

Plaukiojimas su delfinais

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad naminių gyvūnų
turėtojai gyvena 4–5 metais ilgiau už tuos, kurie
jų neturi. Pavyzdžiui, šuns glaustymasis sumažina
kraujospūdį. O kai žmogus pats glosto augintinį,
sulėtėja jo širdies susitraukimų dažnis, kvėpavimas tampa tolygus, mažėja raumenų įtampa, gerėja
virškinimas. Gyvūnų terapija naudinga depresija
sergantiems žmonėms.
Deja, Lietuvoje nėra nė vieno gyvūnų terapijos
metodo, apmokamo Ligonių kasų. Taip pat nėra
savanorių centrų bei vykdomų mokymų, kurių metu
galėtų būti rengiami žmonės bei gyvūnai bendrauti
su pacientais ligoninėse.
Nors mokslininkai to neskuba pripažinti, bet jau
seniai sutrikusio intelekto ar didelį stresą patyrusiems vaikams taikoma plaukiojimo su delfinais
terapija.
Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje jaV
mokslininkai, tiriantys delfinus, pastebėjo raminamąjį šių gyvūnų poveikį. Floridoje delfinų tyrimų

Gyvūnų terapija negali pakeisti įprastinio
gydymo, bet akivaizdžiai prie jo prisideda
centre atlikti tyrimai patvirtino teigiamą delfinų
poveikį vaikams, sergantiems autizmo sutrikimu ir
Dauno sindromu: iš pradžių užsimezga vaiko kontaktas su delfinu, paskui tą modelį vaikas bando
perkelti į žmonių pasaulį – pradeda ieškoti bendravimo būdų su šeimos nariais bei aplinkiniais.
Jau prieš 20 metų delfinų terapijos pradininkas
neuropsichologas ir elgsenos tyrinėtojas Davidas E.
Nathansonas nustatė, jog neįgalūs vaikai pozityviau
reaguoja į bendravimą su delfinais nei į bendravimą
su kitais gyvūnais. Per terapijos seansus delfinai žaidžia su vaikais, todėl jie labiau atsipalaiduoja. Taip
lengviau įsisąmoninama nauja informacija, koncentruojamas dėmesys, bendravimo ir visuomeniškumo
įgūdžiai, gerėja vaiko psichoemocinė būklė. Terapijos esmė glūdi delfinų sugebėjime vystyti ir išlaikyti
žaidybinę elgseną ilgiausiai iš visų žinduolių.
Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino ne tik teigiamą delfinų poveikį vaikų, sergančių autizmu ir
Dauno sindromu, psichikai, bet ir teigiamą delfinų
siunčiamų aukšto dažnio bangų poveikį vaikams,
sergantiems cerebriniu paralyžiumi, kai kurioms
neurologinėms suaugusiųjų ligoms.

Šuo užuodžia vėžį
Šunų gydomojo poveikio paslaptis – besąlygiška
meilė savo šeimininkams. Šie gyvūnai be galo
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ištikimi savo šeimininkui ir visada yra pasirengę
parodyti jam savo šiltus jausmus.
Kad šuo suteikia teigiamos energijos, buvo
žinoma jau senovėje. Praradęs jėgas medžiotojas
užmigdavo šalia ištikimo šuns, o nubudęs jausdavosi tarsi iš naujo gimęs. Kadangi šunų organizme
vyksta labai aktyvūs fiziologiniai procesai, jiems
būtinai reikia bendrauti su žmogumi, kad būtų kam
atiduoti savo energiją.
Kita vertus, šuns seilėse yra lizocimo – fermento,
ardančio bakterinių ląstelių sieneles. Šią šuns seilių
savybę dar senovėje naudojo senovės graikai. Asklepijaus šventykloje šventoje Epidavro girioje buvo
naudojamasi gyvūnų terapijos privalumais. Tai buvo
gyvenantys prie šventyklos šunys, kuriuos žyniai
išmokydavo „išlaižymo“ meno. Ar padėdavo lizocimas, ar savitaiga, sunku pasakyti. Tačiau žmonės
pasveikdavo.
Mokslininkai medicinai pritaikė šuns uoslę.
Onkologai pasakoja istorijas, kaip šuo kažkodėl
pradeda laižyti ant savo šeimininkės kūno iškilusį
gumbelį. Vėliau nustatoma, jog tai piktybinis auglys.
Sunku tiksliai pasakyti, kaip šuo „užuodžia“ vėžį.
Veikiausiai taip nutinka todėl, kad piktybinės ląstelės yra daug aktyvesnės už sveikąsias, tad sukuria
didesnį elektrostatinį krūvį, kurį šuo ir pajunta.
Vakaruose šuns buvimas ligoninėje – jau įprastas
dalykas. Keturkojai aktyviai dalyvauja gydymo procese. Kartais tokie šunys ant kojų pastato net seniai
iš lovos nesikeliančius ligonius. Šie gyvūnai sumažina nerimą, padeda atsigauti sveikstantiesiems po
sunkių ligų. Be to, šunys yra specialiai mokomi, kaip
elgtis su įvairiomis psichinėmis ligomis sergančiais
ligoniais. Pavyzdžiui, šie gyvūnai jaučia fizinius epilepsija sergančio žmogaus organizmo pokyčius ir
laiku perspėja šeimininką dėl artėjančio priepuolio,
netgi atneša jam vaistų.

Ant arklių
Hipoterapija (gr. hippo – arklys) arba gydomasis jojimas – gydymas naudojant arklį. Tai terapija, kurios
metu arklys, jo judesiai atveria žmogui naujų judėjimo ir suvokimo galimybių. Ši terapija naudojama
kaip pagalbinė priemonė kartu su kitomis gydymo
programomis. Hipoterapija pasaulyje sėkmingai
naudojama smegenų pažeidimus patyrusių ligonių
reabilitacinėse programose. Ji padeda smegenims
atkurti judesio vykdymo funkcijas, prarastas po sunkaus smegenų pažeidimo. Žirgo ėjimo ritmas labai
gerai dera su žmogaus, nes abiejų dubuo daro tokius
pačius trijų padėčių judesius. Todėl hipoterapija

padeda smegenims atkurti judesio vykdymo funkcijas, prarastas po sunkaus smegenų pažeidimo.
Vaikai ir suaugusieji gali pagerinti savo laikyseną,
raumenų tonusą, koordinaciją, balansavimą, jutiminį/motorinį išsivystymą. Taip pat gerinami kalbos
ir kalbėjimo įgūdžiai, ypač jei žirgų terapija naudojama kartu su kitomis priemonėmis. Hipoterapija
siekiama ne tik ugdyti motorinius įgūdžius bei
šalinti judėjimo sutrikimus, bet taip pat formuoti
psichosocialinį elgesio būdą grupės gyvenime.

Pagiriamasis žodis katei
Katės – pačios gamtos duoti terapeutai, gydantys
žmones. Kai savo keturkojį augintinį žmonės glosto,
su juo žaidžia, jų pulsas pasidaro normalus, nukrinta
kraujospūdis, pagerėja mikrocirkuliacija, praeina širdies ir lygiųjų raumenų spazmai, dingsta skausmas.
Kuo katės gydo žmones? Viena versijų – biolauku. Mokslininkai nustatė, kad kiekvienas gyvas
padaras turi savo biolauką, kuris keičiasi pagal savijautą. Žmogaus ir gyvūno bendravimo metu jų auros
rezonuoja, ir sveika katė arba šuo „išlygina“ nesveikuojančio šeimininko organo svyravimus.
Pragmatiškiau nusiteikusių mokslininkų nuomone, gydomasis poveikis pasireiškia tuomet, kai
žmogus glosto katę: gyvūno plaukai trinasi vienas
į kitą, ir rezultatas – atsiranda stiprus elektros
laukas. Šiandien jau įrodyta, jog elektros srovė gydo

uždegimo židinius, žudo mikrobus, padeda greičiau
sugyti audiniams, gerina kraujotaką. Specialistai
padarė išvadą: „katės terapija“ veiksmingiausia sergant sąnarių ir ginekologinėmis ligomis.
Katės gydo ir garsu. 27–47 hercų dažnio garsai
(būtent tokiu garso diapazonu murkia šie gyvūnai)
gerai veikia nervų sistemą, gerina kraujotaką, normalizuoja kraujospūdį, stabilizuoja širdies ritmą.
Be to, stiprina kaulus, o tai labai svarbu moterims
po menopauzės.
1990-ųjų pradžioje Amerikos psichologams pradėjus taikyti gyvūnų terapiją, jų patirtis parodė, kad
nemažai psichikos problemų turinčių žmonių gali
išgydyti katės. Jos padeda atsikratyti depresijos, narkotikų potraukio. Stulbinamų rezultatų galima
pasiekti, jei autizmu sergantys vaikai gali žaisti su
kate. Šis keturkojis tokiems neįgaliesiems tampa
savotišku tiltu tarp jų ir juos supančio pasaulio.
Vokietijos mokslininkai teigia, kad tie, kurie
laiko katę, gyvena vidutiniškai 10 metų ilgiau už jos
niekada nelaikiusiuosius. Iš žmonių, kurie patyrė
insultą ir gyvena metus ir ilgiau, daugelis laiko katę.
Įrodyta, kad vieni gyvenantys žmonės, jei laiko katę
ar šunį, nesijaučia vieniši. Jie turi kuo rūpintis, žino,
kad juos augintinis myli, todėl pagerėja ir dvasinė, ir
fizinė jų savijauta.
Pagal užsienio sPaudą Parengė
Lina Jurgaitienė
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Užgavėnių karnavalas –
linksmybių ir spalvų jūra
Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių. Lietuvoje turime žiemos
varymą iš kiemo, kaukes ir blynus, tačiau laikotarpį prieš gavėnią savomis
tradicijomis švenčia visas pasaulis. Šias šventes vienija ne tik pakili nuotaika, gausybės žmonių, bet ir vienas smagiausių dalykų – karnavalas. Kai
kurie karnavalai – tokie įspūdingi, jog savo žavesiu išgarsėjo visame pasaulyje ir kasmet pritraukia daugybę turistų.

T

ad PirMajaMe šių metų „Sveiko žmogaus“ numeryje kviečiame susipažinti su didžiausiais pasaulio
Užgavėnių karnavalais.

Kanada
Prancūziškoje Kanados provincijoje Kvebeke Užgavėnės švenčiamos itin linksmai – sakoma, jog čia jos
geriausios visoje šalyje. Kvebeko žiemos karnavalas
(Carnaval de Quebec) – didžiulis renginys, sutraukiantis beveik milijoną dalyvių, tapo didžiausia žiemos
švente pasaulyje. Žiemos karnavalas, dažniausiai prasidedantis pirmąjį sausio penktadienį ir besitęsiantis
17 dienų, lankytojams siūlo daugybę įvairių švenčių,
žiemos pramogų parką, kuriame galima slidinėti, važinėtis paprastomis rogutėmis ar šunų traukiamomis
rogėmis, čiužinėti ir kitaip džiaugtis sniego malonumais. Be to, karnavalo metu statomos pilys ir įvairios
skulptūros iš ledo bei sniego – netgi vyksta tarptautinis jų konkursas. Šalia šių linksmybių, neapsieinančių
be įvairiausių skanėstų, renkami pinigai labdarai.
Šiemet karnavalas vyks: sausio 29 – vasario 14
dienomis.
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Brazilija
Rio de Žaneiras. Vienas geriausių Brazilijos „prekinių ženklų“ ir turbūt pats garsiausias visame
pasaulyje Rio de Žaneiro karnavalas (Carnaval do
Rio de Janeiro) vyksta likus keturioms dienoms
iki Pelenų trečiadienio. Pagrindinis jo akcentas –
spalvų, muzikos, šokio, didžiulės minios, įspūdingų
kostiumų ir neįtikėtinos nuotaikos mišinys, sutraukiantis tūkstančius lankytojų iš viso pasaulio. Be to,
kad pagrindine miesto gatve keliauja didžiulis paradas, ant savo platformų vežantis šokėjus ir artistus
iš įvairiausių Sambos mokyklų, savo pasirodymus,
scenografiją ir drabužius ruošiančių ištisus metus,
kiekviena miesto gatvelė karnavalo metu yra užpildyta švenčiančių ir šokančių žmonių.
Šiemet karnavalas vyks: vasario 13–16 dienomis.
Salvadoras. Rio karnavalas savo pompastiškumu
sukūrė gana plačiai paplitusį mitą – tad daugelis mano, jog tai – didžiausias ne tik Brazilijoje, bet
ir pasaulyje karnavalas. Tačiau tai netiesa: Gineso
rekordų knygoje šią garbingą vietą užima Salvador de
Bahia (trečias pagal dydį šalies miestas) karnavalas,
kuris ir yra „didžiausias gatvės vakarėlis pasaulyje“.
Jeigu Rio karnavalo platformos keliauja 700 m Rua
Marquês de Sapucaí gatve, tai šis karnavalas visą
savaitę apima 25 km miesto gatvių, kuriose pasirodo
įvairiausi muzikantai, šokėjai, lankytojai, užliejantys
Salvador de Bahia savo ryškiomis spalvomis – iš viso
jų rekordiniais metais buvo net 2 milijonai!
Šiemet karnavalas vyks: vasario 11–17 dienomis.

Kolumbija
Visoje Kolumbijoje Užgavėnių karnavalai yra labai
mėgstami, tačiau pats didžiausias, savo istoriją dar
nuo 19 a. skaičiuojantis ir Unesco saugomas yra
Carnaval de Barranquilla. Šiame festivalyje susijungia įvairiausios Kolumbijos Karibų kultūros,
muzikos stiliai ir folkloro elementai. Spalvingi kostiumai, teatriniai pasirodymai, komedijos – visi jų
dalyviai stengiasi saviškiams ir užsienio svečiams
parodyti Kolumbiją ir jos kultūrą taip, kad niekas ir
niekada nepamirštų šio įspūdžio.
Šiemet karnavalas vyks: vasario 13–16 dienomis.

Jungtinės Amerikos Valstijos
jaV esančiame Naujajame Orleane (Mardi Gras in
New Orleans) kasmet vyksta tradicinis Užgavėnių
karnavalas, garsus visoje šalyje. Jis prasideda likus
dviem savaitėms iki Gavėnios ir tęsiasi visą laiką
iki šios pradžios. Miesto gatvėmis rieda didžiulės
išpuoštos teminės platformos, pilnos kaukėtų persirengėlių, griaudi orkestrų muzika. Gatvės karnavalo
metu būna išpuoštos tradicinėmis karnavalo spalvomis – auksine, violetine ir žalia. O pagrindinis ir
svarbiausias karnavalo atributas – gausybė karolių,
kuriuos į minią mėto važiuojantieji ant platformų.
Kuo daugiau karolių, tuo sėkmingesnis karnavalas.
Šiemet karnavalas vyks: vasario 16 dieną.

Prancūzija
Prancūzijos miestas Nica Užgavėnes taip pat švenčia
spalvingai: karnavalo (Carnaval de Nice) metu vyksta
maskaradas, žongliravimas kamuoliais, žiūrovus
linksmina mimai, gatvėmis palei pakrantę važinėja
gėlėmis išpuoštos platformos pilnos mimozų, lelijų,
rožių, o vakarais vyksta šviesų šventė. Visoje šioje
pasakoje dalyvauja daugiau nei 1000 muzikantų ir
šokėjų iš viso pasaulio. Savo tradicijas šis karnavalas

skaičiuoja jau nuo 19 a.
Šiemet karnavalas vyks: vasario 12 – 28 dienomis.

Italija
Venecijos karnavalas (Carnevale di Venezia) yra
vienas populiariausių ir garsiausių ne tik Europoje,
bet ir pasaulyje. Be to – vienas seniausių, pirmą
kartą šaltiniuose paminėtas 1268 m.
Geriausiai jis pažįstamas iš unikalių kaukių ir
Viduramžių stiliaus drabužių. Prieš keletą amžių karnavalo metu po kaukėmis slėpėsi ir aristokratai, ir
vergai. Kaukės ir kostiumai suteikdavo venecijiečiams
anonimiškumo, išnykdavo socialiniai skirtumai. Iki
16 a. Venecijos gatvėse žmonės dažnai pasirodydavo
su kaukėmis, tačiau vėliau vietos valdžia išleido įstatymus, draudžiančius dėvėti kaukes ne karnavalo metu.
Šiomis dienomis Venecijos karnavalo metu miestas,
nors ir pilnas turistų, vėl tampa paslaptingas, atgyja
senoji jo dvasia, o vakarais besilinksminantieji gondolomis skuba į įvairius vakarėlius.
Šiemet karnavalas vyks: vasario 5–16 dienomis.

Danija ir Švedija
Danijoje Užgavėnės vadinamos Fastelavn ir švenčiamos septynias savaites prieš Velykų sekmadienį.
Kartais jos pavadinamos Šiaurės Helovynu, kadangi
vaikai persirengia įvairiais kostiumais ir eina prašinėti skanėstų. Šalyje ši šventė – tai vaikų ir tėvų
pabuvimas kartu.
Švedijoje (kaip ir Suomijoje, Latvijoje, Danijoje,
Norvegijoje bei Estijoje) dieną prieš Pelenų trečiadienį švenčiama Fettisdagen, kai valgomi skanėstai
semla (bandelė su kremu). Tradiciškai jie turėtų būti
valgomi tik tą dieną, tačiau dabar jų galima įsigyti
visus metus.
Šiemet šventė vyks: vasario 16 dieną.
Milda Urbonaitė
2010 Nr. 01 | SVEIKAS ŽMOGUS |

Redesign of the health care magazine “Sveikas žmogus”. Newly redesigned magazine launched in January 2010. Page size: A4.

83

Portfolio / Contact

Magazine design

“cenTras”
magazine sketch

Portfolio / Contact

12

Magazine design

cenTras | 2010/02

13

Tai panašu į kombinaciją užduočių, kurias turi įvykdyti
mokslinės fantastikos filmo režisierius, kartu su mokslininku-tyrėju. Įsivaizduokite, ką kartu galėtų sukurti Džeimsas
Kameronas ir Marija Kiuri…
Baigęs Bartlett architektūros mokyklą su pagyrimu, dirbai
architektūros studijoje OMA. Kokie tavo įspūdžiai ir patirtis
dirbant su Remu Koolhaasu?
Tai buvo atradimų ir mokymosi laikas, taip pat ir idėjų, kurios
sukosi mano galvoje studijų metais, įgyvendinimas. Bet labiausiai šis laikas svarbus dėl galimybės apsikeisti idėjomis su
Remu. Jis yra reikšmingiausias mąstytojas ir veiklus žmogus.

Įsivaizduokite, ką
kartu galėtų sukurti
Džeimsas Kameronas
ir Marija Kiuri…

esmė ir buvo perteikti šią žinią, o ne sukurti, pavaizduoti
Gyveni Kopenhagoje, taip pat turi butus Osle ir Briuselyje.
„nugludintą“ danišką klasiką… Mums būti visuomeniškiems
nėra įstatymas. Tai labiau susiję su tuo, kas vyksta gatvėse…
Esi užsiminęs, kad jūsų architektūriniai modeliai Danijoje
inspiruoja naujas architektūrines diskusijas. Ar SkandiĮgyvendinote įvairius architektūrinius projektus. Kaip juos
navija ir skandinaviška kultūra bei architektūros, dizaino
renkatės? Kokie pagrindiniai kriterijai?
tradicijos tam palankios? O gal turite kitą paaiškinimą?
Ir taip, ir ne: tam tikra prasme yra žinios apie dizainą, be to, Mes darome viską… Pagrindinis kriterijus – įvairovė. Mūsų
dauguma žmonių turi gerą skonį. Tačiau tai taip pat kyla ir iš
skiriamasis bruožas – nebūti specializuotiems.
neigiamų dalykų: kai jie, atseit, jau iš anksto žino, kas jiems
patinka, ir dėl to atmeta visas naujoves. Tai ką mes prista- Kodėl nusprendėte išleisti knygą „Agenda“?
tėme, yra visiškai nauja, turint omenyje danų tradicijas „Agenda“ buvo savotiškas apmąstymų fiksavimas. Tai buvo
tiek išvaizdos, tiek tematikos prasme. Tačiau iš kitos pusės
svarbus laikas apmąstymams: pasaulis žlugo, be to, pastaraisiais metais bėgome kaip išprotėję, nekeisdami vaizdo
tai fundamentaliais saitais yra susiję su danų/skandinavų
tradicijoje egzistuojančiomis problemomis. Tiesą pasa- mastelio ir neapmątydami, kokie turėtų būti mūsų tikskius, aš tikiu, kad tam tikrais aspektais tai negti praplečia, lai. Dabar aš įpratau koncentruotis ties projektais ir turėti
pratęsia kai kurių Danijos dizaino „šulų“ pareiškimus, pvz., platesnį požiūrį į svarstomą problemą. Ir tik taip gimsta
susijusius su socialiniu interesu. Tikiu, kad mūsų darbo
produktyvios mintys.

›››

Julien de Smedt

„Didžiausias iššūkis mums, kaip
visuomenei, tai būti kartu…“
I N T E RV I U Pažvelgus į Julieno de Smedto visame pasaulyje įgyvendintų projektų

Naujasis HOLMENKOLLEN tramplinas, Oslas (Norvegija)

„Kalvebod Bolge“, urbanistinė erdvė, Kopenhaga (Danija)

sąrašą ir jų mastelį, šiek tiek glumina architekto amžius. Jam vos 35-eri, tačiau jis
drąsiai kuria monumentalius projektus, kurie ne tik negailestingai laužo architektūros
stereotipus, bet ir puikiai iliustruoja mokslinės fantastikos knygas.
TEKSTAS: Vaidas Norkus | FOTO: Felix Loungas, JDS Marco Boella, Nikolaj Moller, JDS

J.

de SmedtaS – architektas iš pašaukimo, todėl klausimas,
kodėl pasirinko architektūrą, jam neskamba banaliai.
Jam rūpi, kas dėjosi ir vyko su pasauliu ir architektūra per
krizę, o savo apmąstymus jis užfiksavo knygoje „Agenda“.
Jei vėl neišsiverš ugnikalnis Islandijoje, architektas šią knygą
pristatys ir Lietuvoje.
Su žurnalo „Centras“ redaktoriumi Valdu Norkumi J.
Smedtas bendrauja elektroniniu paštu, skrisdamas lėktuvu
kažkur tarp Meksiko ir Niujorko.

Pradėkime nuo banalaus klausimo – kodėl architektūra?
Architektūra – tai gausybės užmojų, sumanymų realizavimas. Tai savotiškas sprendimas problemų, kurios iškyla
tuomet, kai siekiama suteikti galimybę tam, kas dar neatrasta, nauja, nelaukta. Man patinka šis dvylipumas, kai esi
įtrauktas į metafizinius (turiu omenyje, žinoma, ne vudu
modelį ar kažką panašaus, o labiau domėjimąsi substancija
(materija) ir pirmiausia – principais) ir hiperfizinius dalykus,
kuriais, kaip žinia, architektūra yra persisunkusi.

Redesign proposal sketch for the “cenTras” magazine. 240 x 330 mm.

Gyvenamasis namų kompleksas, Orestad (Danija)

Dozhodo island zoo
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„My Decor“

„My Decor“
Gam. „Ceramica Sant‘ Agostino“ (Italija)
Diz. Ludovika + Roberto Palomba
„My Decor“ – tai plytelių kolekcijos projektas
sienoms, išsiskiriantis nepakartojamais grafiniais
piešiniais ant sienų, kuriamais moderniausiomis
skaitmeninėmis technologijomis. Kolekcijos
plytelės – visiškai baltos, tačiau architektui
suteikiama galimybė sukurti išskirtinį, unikalų
piešinį konkrečiai patalpai, zonai, ir šį piešinį
skaitmeninių technologijų pagalba perkelti ant
plytelių, kuriomis vėliau dekoruojam siena (-os).
w w w. c e ra m i c a s a n t a g o s t i n o . i t

„Glassic“

„Patch“
Gam. „Bla Station“ (Švedija)
Diz. „Osko + Deichmann“
„Patch“ yra serija baldų, kuriuos išskirtinius daro
plieninis rėmas, „sukryžiuotos“ plieninės kojos.
Tai kėdės, kurios ne tik patogios, bet ir labai
žaismingos, spalvotos. Jos gali būti skirtingų
dydžių ir formų. „Patch“ pelnė EDIDA Tarptautinį
jaunųjų talentų apdovanojimą 2010 metais.
w w w. b l a s t i o n . s e

„Tea Time“

„Glassic“

„Dunder“

„Tea Time“

„Mono“

Gam. „Robots“ (Italija)
Diz. Antonio Mastrorocco

Gam. „Bla Station“ (Švedija)
Diz. Stefan Borelius

Gam. „Molteni & C“ (Italija)
Diz. Arik Levy

Tai elegantiška drabužių kabykla iš nerūdijančio
plieno ir stiklo. Ji puikiai tiks bet kokioje patalpoje,
kur yra poreikis paslėpti, sudėti drabužius ar kitus
daiktus: batus, lietsargius, rankines ir pan. Kabykla
derės prieškambaryje, hole, atviroje erdvėje ar
nuošaliame kamputyje.
Nepriekaištingas kabyklos dizainas ir natūralūs
spalvų tonai daro ją prienamą ir tinkamą
įvairiems kontekstams ir interjerams.
Ši drabužių kabykla pagaminta iš plieno, dažyta
bronzos ar aliuminio spalva. Kabyklos sienelės ir
viršus pagaminti iš perregimo ar aprūkusio stiklo,
kuris tiesiog prisukamas prie metalo konstrukcijos.
Kabykla gali būti 65 arba 130 cm pločio.

Tai jauki, apvalių formų sofa, kuri savo išvaizda
primena sustumtus masyvius fotelius. Jei norisi
artumo, intymumo, fotelius sustumkite, ir štai jau
turite sofą, ant kurios patogu atsisėsti, atsigulti,
pasidėti rankas ant minkštų it pagalvė porankių.

Modulinė sofa, pavadinta „Tea Time“, kurios
pagrindiniai privalumai – dinamiškumas ir
racionalumas. Pasak autorių, ši sofa dinamiškai
įsilieja į kambario erdvę. Skirtingų dydžių
sėdynės, sujungtos į vieną visumą, kuria atskiras,
nepriklausomas kompozicijas arba vietisą sofą,
kurią galima modeliuoti pagal poreikius, patalpų
išdėstymą.

„Patch“

Redesign proposal sketch for the “cenTras” magazine. 240 x 330 mm.

w w w. b l a s t a t i o n . s e

w w w. m o l te n i . i t

„Dunder“

„Mono“

Gam. „Bla Station“ (Švedija)
Diz. Mia Cullin
Norėta sukurti mažą kavos staliuką iš vienintelės
madžiagos. Be to, šis staliukas turėjo būti
vienspalvis. Tačiau pirminė idėja isšsiplėtė iki
kavos staliukų „šeimos“. „Mono“ tapo kavos
staliuku, pagamintu iš stiklo ir metalo. Galimos
kelios kavos staliukų spalvos. Milane pristatytas
„Mono Low“ kavos staliukas.
w w w. b l a s t a t i o n . s e
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Cover sketch proposal for the “Destination Grand Prix 2012” magazine. 210 x 275 mm.
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Cover sketch proposal for the “Destination Grand Prix 2012” magazine. 210 x 275 mm.

Magazine design

Portfolio / Contact

Cover sketch proposal for the “Destination Grand Prix 2012” magazine. 210 x 275 mm.
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Kas įdomaus vyksta mieste?
07 12-15
19:00

PASAULIO
LIETUVIŲ
JAUNIMO

Katie
Melua

SUSITIKIMAS
A 2012
12

Verslo, mokslo, politikos ir kultūros festivalis.
2012 07 12-15 09:00 Visuomenės harmonizavimo parkas, Prienai, bilieto kaina nuo 78 Lt.

Melo-M

Festivalis “Kilkim žaibu 2012”. Vėl švęsime Rasas su žaibais!
2012 06 22-24 14:00 Lūkšto ežero pakrantė,
Varniai, bilieto kaina 93 Lt.

ATB

LABAS
FESTAS
SU

2012 07 07 13:00 Palangos pliažas,
Palanga, bilieto kaina nuo 43 Lt.
Bilietams taikomos nuolaidos.

Festivalis
„SŪPYNĖS 2012“
2012 06 15-17 20:00
Vieta bus patikslinta
prieš festivalį.

Muzikos legenda atvyksta į Lietuvą!
2012 07 31 20:00 “Žalgirio” arena,
Kaunas, bilieto kaina nuo 156 Lt.

Tokių kaip jis daugiau nėra!
2012 06 12 20:00 “Žalgirio” arena, Kaunas,
bilieto kaina nuo 140 Lt.

2012 06 03 17:00 Užutrakio dvaras, Trakai,
bilieto kaina nuo 47 Lt. Bilietams taikomos nuolaidos.

Didysis metalo
ketvertas “Megadeth”
2012 06 27 19:00
Ūkio banko teatro
arena, Vilnius, bilieto
kaina nuo 112 Lt.

MEGADETH
Europą sudrebins
didžiausias pasaulyje
elektroninės
muzikos šokių
festivalis!
2012 07 13-14 16:00
Sluzevieco hipodromas, Varšuva,
Lenkija, bilieto
kaina nuo 324,50 Lt.

“Bilietu Pasaulis” advertisement

11 24,
19:00

2012 11 24 19:00 Rygos arena, Ryga, Latvija.

Manson

VIOLONČELININKŲ TRIO

Marilyn

Kamerinės
muzikos
festi
valis.
ATIDARYMO KONCERTE

tik nuo
102 Lt

UMF 2012

“Positivus 2012” - Jau
šešerius metus
vienas didžiausių
muzikos festivalių
Baltijos šalyse.
2012 07 20-22 12:00
Salacgriva, Latvija,
bilieto kaina nuo 128 Lt.

STING

Laurie Anderson

Legendinė amerikiečių atlikėja
Laurie Anderson pirmą kartą
koncertuos Lietuvoje!
2012 09 11 19:00 Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Vilnius,
bilieto kaina nuo 123 Lt.
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Lietuvos žinios

Kaina

1,50 Lt

Šiandien LaiKraŠTyje – „VersLO OrBiTa“
27d. / Pirmadienis / Nr. 220 (12 749) / www.lzinios.lt
Lietuvoje
Komentarai ir debatai2010 rugsėjo
PasauLis
eKonomiKa sPortas Prie Kavos Gyvenimo stiLius PramoGos

Lietuviškos mafijos monolitas (1)

Šiandien Lž

3p.

ŠiANDiEN LAiKRAŠTYJE

3p.

2p. Lietuva ir Vokietija, teisme bylinėjusios

6p.

3p. D.Raulušaičio, generalinio prokuroro

Tiek žmonių,
kiek savaitgalį buvo J.Basanavičiaus gatvėje, būriuodavosi
tik per patį atostogų karštymetį.

Kauno apygardos teismas
patenkino Kauno rajono
ugniagesių pateiktą prašymą
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų
vadovo galbūt neteisėtai skirstytų
valstybės lėšų.

didžiosios Britanijos
leiboristai, per visuotinius
rinkimus pralaimėję konservatoriams ir praradę valdžią,
išsirinko naują lyderį.

9

p. iškeldinto skarulių

kaimo gotikinė bažnyčia
įamžinta gausiai iliustruotu leidiniu „Skaruliai“. Bažnyčia
išlaikiusi bene seniausią medinį
altorių ir daug kitų senųjų interjero elementų.

13p.

Šalies čempionui
„Lietuvos rytui“ nepavyko sezono pradėti pirmuoju
trofėjumi – Baltijos krepšinio
taurė liko Estijoje.

Šie metai Lietuvai prasidėjo dar vienu teisingumo pralaimėjimu – nuodugniai ištirta, įrodymais gausiai paremta ir teisiškai tvirta kontrabandininkų byla,
pradėjusi sukti antrą ratą per visų instancijų teismus, finišavo Vilniaus apygardos teisme ir nudžiugino kontrabandos karalius švelniomis bausmėmis ar net
išteisinimu, nors jų sukurta nusikalstama šešėlinė sistema kainavo valstybei milijoninius nuostolius. Galima padaryti šokiruojančią drastišką išvadą: Lietuvoje tarp šešėlinės ir teisingumo sistemos nėra ribos – tai monolitas. Tomo ČerNyševo (eLTA) NuoTrAukA
Išsamiau 10, 11 psl.

•

TEMA

TYRiMAS

17p.

Už išlikusį nekilnojamąjį
turtą pasiūliusi kompensuoti akcijomis, nemažą būrį
finansiškai neišprususių žmonių
valstybė įmetė į rinką, kurioje jie
nesiorentuoja ir patiria žalą.

Futbolo
varžybos
žiemą.
Šildymas
ir
Teisę į algą
apsigina
kas mėnesį
Kelyjepatuštino
žuvo
turistai
Arabai gali ir tai
valdžios įstaigų pinigines
Užsienis

Daiva Baronienė

Ukmergės ligoninės darbuotojai
jau įprato kas mėnesį motyvuotai
aiškinti, kodėl jiems reikia uždirbto
atlygio. Pinigai laiku išmokami tik
įvardijus priežastį ir įrodžius, kad
jie – būtini.

nigų, tačiau kitos išeities nematanti.
Kardiologijos skyriaus vyresnioji
slaugytoja Danguolė Kizlienė teigė,
jog tam, kad gautų atlyginimą, turėjo viešinti visas asmeninio gyvenimo peripetijas, aiškinti, kad turi
mokėti pensinio draudimo įmokas,
rašyti apie tai, kada jos šeimoje rengiamos krikštynos. Medikė pridūrė,
jog visos nurodytos priežastys pinigų skirstytojams pasirodžiusios
svarios, tad darbo užmokestis jai
buvo išmokėtas anksčiau negu daugeliui kolegų.

Didžiausia sporto švente vadinami pasaulio futbolo
čempionatai kas ketverius metus prikausto milijonų
dėmesį
Aistruoliai iš anksto planuoja
iekvienasvisoje
iš 500 gydymoplanetoje.
įstaigos darbuotojų, norintis laiku
gauti atlyginimą,
turi rašyti
vasaros
atostogas.
[skaityti]

K

prašymą ir išsamiai papasakoti savo
privataus gyvenimo užkulisius. Vyriausiasis gydytojas Algimantas Velička puikiai žino, kada kuris iš jų
krikštija vaiką, švenčia jubiliejų,
moka pensijos draudimą ar kreditą.
Ligoninės vadovas kas mėnesį patenkinana tik 15-17 gautų prašymų.

NAUJAUSi
ir skaudu, ir žemina.

LŽ kalbintos Ukmergės ligoninės
kardiologijos skyriaus darbuotojos,
išskyrus gydytoją ir pensiją gaunančią slaugytoją, prašymus laiku
išmokėti uždirbtus pinigus, ir dar
pateikdamos svarius argumentus,
sakė rašiusios jau ne kartą. “O ką
daryti, kai vaikus reikia išleisti į mokyklą, o atlyginimo negauni?” – su
ašaromis akyse kalbėjo šio skyriaus
slaugytoja Gitana Šidlauskienė.
Moteris prisipažino, kad jai skaudu
ir žema raštu prašyti uždirbtų pi-

Finansai

Nelaimė patykojo greitkelyje netoli
Berlyno: per autobuso avariją žuvo 11
lenkų turistų, dešimtys sužeisti.

Skųstis dėl išaugusio šilumos suvartojimo gali ne
Apie 50 žmonių vežęs lenkų turistų
autobusas nuriedėjo nuo gyventojai,
greitkelio
tik Vilniaus daugiabučių
bet ir dauguma
A10 maždaug už 30 kilometrų į rytus
nuo Berlyno. Turistai vyko namo į
ministerijų, Ministro
pirmininko
tarnyba bei Seimo
Lenkiją po atostogų
Ispanijoje. Kelyje sekmadienio rytą autobusas susidūrė su kita mašina. Mažiausiai 11
kanceliarija. [skaityti]

išgyvena įtampą

LŽ kalbinti ligoninės darbuotojai
pasakojo, kad šioje įstaigoje yra nemažai žmonių, paėmusių kreditus,
už juos mokančių palūkanas ir delspinigius, leidžiančių į mokslus vaikus bei turinčių kitokių įsipareigojimų. Todėl net parašiusieji prašymą
ir atskleidusieji silpnąsias savo finansinės padėties vietas dar negali
būti tikri, kad atlyginimą tikrai gaus.
“Jaučiame nuolatinę įtampą. Algos
sumažėjo maždaug 300 litų, o darbo
labai padaugėjo”, – neslėpė D.Kizlienė. Vyresnioji slaugytoja sakė,
kad uždirbti pinigai sumokami
maždaug per tris kartus. Medikė
taip pat pabrėžė, jog, ko gero, nė
vienas ligoninės darbuotojas nėra
laiku gavęs atostoginių. “Tuos pini-

LiETUVA

Beveik pusė gyventojų nori NATO
vykdomos oro erdvės apsaugos

G.Šidlauskienė ir D.Kizlienė pasakojo, kad algos darbuotojams mokamos pagal nurodytos priežasties svarumą. / DAIvos BAroNIeNės NuoTrAukA
gus gavau praėjus trims savaitėms,
kai pailsėjusi grįžau į darbą”, – patvirtino ir slaugytoja G.Šidlauskienė.
“Gal tik aš viena dar neprašiau
laiku išmokėti atlyginimo. Esu pensininkė, tad džiaugiuosi turėdama
darbą. Tiesą sakant, manau, kad ir
paprašiusi nesugebėčiau įrodyti
esanti verta laiku gauti atlyginimą”,

– LŽ liūdnai prisipažino slaugytoja
Janina Mikoliūnienė.
Ligoninės vyriausiasis gydytojas
A.Velička neprisiminė, kieno iniciatyva įstaigoje atsirado paprotys
raštu prašyti atlyginimų. Esą ši
idėja lyg ir visiems kartu tariantis.

Keturi iš 10 gyventojų įsitikinę, kad NATo sąjungininkai turėtų
• [skaityti]
tęsti Lietuvos oro erdvės policijos misiją.
išsamiau

•3 psl.

Naujų prievolių kitąmet nežada

Finansų ministrės ingridos Šimonytės teigimu, planuojant
2011 metų valstybės biudžetą
naujų mokesčių įvesti neketinama. iki minimalių europos
sąjungos reikalavimų esą didės
tik dyzelino ir tabako akcizai.

Finansų ministrė I.Šimonytė tikisi,
kad Seimas patvirtins Vyriausybės
rengiamą kitų metų valstybės biudžetą. Siekiant sumažinti deficitą,
ministrės teigimu, 2011-aisiais
svarbu neišlaidauti ir mąstyti, kaip
padidinti pajamas. Naujų mokes-

žmonių žuvo, septyni – sužeisti sunkiai, 22 keleiviai patyrė ne tokius
sunkius sužeidimus. Preliminarus
policijos tyrimas rodo, kad autobusą
nuo kelio nustūmė iš greitkelio išsukantis automobilis. Frankfurto prie
Oderio policijos atstovas Peteris Salenderis pranešė, kad lenkų autobusas nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į
tilto atramą, nes mėgino išvengti susidūrimo su lengvuoju automobiliu.
Avarija galėjo įvykti ir dėl nepalankių oro sąlygų. Į įvykio vietą atskubėjo policija, gydytojai ir gelbėtojai
– apie 250 žmonių. Sunkiausiai sužeisti žmonės buvo išskraidinti
sraigtasparniais, kitiems pagalba suteikta vietoje. Jie buvo iškviesti iš
Berlyno ir aplinkinio regiono. Autobusu iš Ispanijos keliavę turistai
buvo daugiausia jauni žmonės.

LiETUVAlitų didesnį finansavimą nei šie-

čių įvedimui, kuriam priešinasi ne
tik nemaža dalis visuomenės, bet ir
valdančiosios koalicijos partneriai,
ministrė mato alternatyvų.
Finansų ministrė I.Šimonytė kritikuoja valstybines institucijas, norinčias kitais metais gauti 4 mlrd.

met. Ministrė apgailestauja, kad
sunkmetis neprivertė jų įsisąmoninti, jog valstybės ištekliai yra riboti, juos reikia griežtai planuoti.

išsamiau

2 psl.

pavaduotojo, svarstymai paskatino politikus
prabilti apie prokuratūros nekompetenciją.

7p. Z.Brzezinskis, vienas garsiausių politikų, apie
Kinijos prezidento vizitą į Vašingtoną.

8p. Šįmet brangs popierius, ant kurio spausdinami
laikraščiai, žurnalai, skrajutės, lankstinukai.

12p. Izraelyje gyvenantis Nacionalinės premijos
laureatas i.Meras visą laiką rašė ir teberašo tik
lietuviškai.

16p. Nugalėjo pagunda sėsti į pilnutėlį traukinį ir
naujametę naktį praleisti Maskvoje.

PiRMAS PUSLAPiS

NATO vadovas
sukritikavo Rusijos
planus dėl raketų
Kaliningrade
Neduokdie būti lietuviu
skęstančiame laive

•6 psl.

Orai
Šiandien

Atvės, daugelyje rajonų lis, pūs gūsingas
vėjas. Temperatūra
dieną 14-17 laipsnių
šilumos.

Gamtinių dujų įstatymo svarstymas
•
atidedamas
dėl VSD
• pažymos
išsamiau

dėl 2 mln. litų vertės pasaulinio garso dailininkų
dviejų paveikslų, mėgins taikiai susitarti.

išsamiau

23 psl.

Gavus Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymą dėl
energetinio sektoriaus, nuspręsta iš sesijos darbotvarkės išbraukti Gamtinių dujų įstatymo projekto svarstymą. [skaityti]

KoMENTARAi iR DEBATAi
Kęstutis Girnius
A.Paleckio atveju - tyla yra gera byla (3)

Raimondas Kuodis
Prof. P. Gylys ir „Pričiupom!” sindromas

LiETUVA

Partijoms bus paaukota iki 30 mln. litų
Gyventojai, skirdami 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM)
partijoms paremti, joms galėtų iš viso paaukoti 30 mln. litų, tačiau abejotina, kad partijos tokią sumą surinktų. [skaityti]

Lauras Bielinis
Rinkimų konflikto kryptis - A.Kubilius prieš
A.zuoką (8)
Vytautas Matulevičius
Šiais metais - Lietuvos Respublikų

AKTUALiJoS
lygiadienis (5)
Website
redesign for news portal “lzinios.lt”. http://vykintascharaciejus.lt/lzinios/lzinios.htm
PASAULiS

Kubiečiai išgyventi moka
Nors žinau, kad jokių vaizdinių galvoje prieš vykstant į kelionę
geriau neturėti, niekaip nesisekė nuvyti minčių apie ilgus
kubietiškus cigarus, aitrų romą ir energingąją salsą. [skaityti]

Portfolio / Contact

Website redesign and coding for “O.Armaliene ir partneriai”. http://armauditas.lt/

web design

Portfolio / Contact

Website redesign and coding for “Unidentas”. http://unidentas.lt/

web design

Portfolio / Contact

Website design and coding for garden design website “sodoformos.lt”. http://sodoformos.lt/

web design

Portfolio / Contact

web design

laikas.lt
ĮDoMuS iR GyVAS

Renginiai

Rekomenduojame

kRautuvėlė

Receptai

HoRoskopai

konkuRsai

Naujausi • Aktualijos • Miesto gidas • Mano vasaros stilius • Vasaros festivaliai • Žmonės • Mada • Sveikata ir grožis • Santykiai
Gurmanas • Technologijos • Įvairenybės • Kelionės • Sportas • Dizainas ir architektūra • Muzika • Kultūra • Kinas • Talentų bankas

Laikas.lt žurnalas

Paieška

Populiariausi straipsniai

Konkursai
Papasakok apie savo
žieminę spintą ir laimėk
„Šarkos“ čekį

Skaitomiausi

Pinhole – fotoaparatas, sukurtas Jūsų rankomis (Video)

Labiausiai komentuojami

„American Apparel”
apkūnių modelių
paieškoje - ironiškas
atsakas (1)

20-ečio Ch.McDonnello
darbai „Youtube“
kasdien peržiūrimi 1
mln. kartų (1)

Muzika, kuri „maitina“
mūsų smegenis (4)

Visais laikais dažniausiai
parduodamų mašinų dešimtukas
Nors mašinų gaminimo pramonės situacija nuolat
kinta, tačiau yra modelių, kurių pardavimai visuomet
išlieka pirmose vietose. Pateikiame dešimt daugiausiai
parduodamų automobilių. 1....

Tobulai įdegęs kūnas - už ir prieš
Nors prieš keletą dešimtmečių blyški, balta oda buvo
aristokratijos simbolis, šiandien ši tendencija žymiai
pakitusi. Šokoladinė, lengvai įrudusi, net kartais šiek
tiek oranžinė...

„Fluxus ministerija“ gyvuos iki
lapkričio pradžios
2010 m. balandį duris buvusioje Sveikatos apsaugos
ministerijoje atvėręs projektas „Fluxus ministerija“
šį rudenį bus nutrauktas. Iš pradžių buvo planuota
atidaryti „Fluxus...

Šiuolaikinės kultūros
etiketė: hipsteriai (6)

Komentaras: visi
sakėme „op“ neperšokę
griovio (4)

Daugiau renginių

Studentiškos būsto paieškos
prasideda
Kaip ir kasmet taip ir šią vasarą butų nuomos kainos
sostinėje tik kyla. Nekilnojamojo turto skelbimų
svetainių lankomumas šiuo metų laikotarpiu išauga
daugiau nei trečdaliu.

Rugpjūčio karščiui atvėsinti – šeši Talentų banke - fotografė Martyna
islandiški filmai
Rugpjūčio 3–8 d. Vilniuje, kino centre „Skalvija“,
nemokamai bus parodyti šeši pilno metro vaidybiniai
filmai iš tolimos, bet Lietuvai labai mylimos šalies –
Islandijos. Šios šalies...

Laikas.lt Talentų bankas pasipildė dar viena fotografe
- Martyna Morkūnaite. Štai jos prisistatymas: “Esu
Martyna, fotoapratas yra neatsiejama mano gyvenimo
dalis. Ir taip jau trečius metus...

Kitos naujienos

< >

Horoskopas dienai
Būsite neramus, nenustygstantis.
Šiandieniai susitikimai suteiks naujų
įspūdžių, bet...

<

Mergelė (08.23 - 09.22)

>

Website
proposal for online “laikas.lt”.
http://vykintascharaciejus.lt/laikas/laikas.htm
Krautuvėlė redesign
●
●
Verkių regioniniame parke – Joninių-Rasų laužai ir burtai (Foto)

● Joninėms vėl žada lietų (1)
● Interaktyvioje „Intelektų kovoje“ dalyvių daugiau nei lietaus
● Kultūros naktį Vilnius nesumerkė akių (Foto)
● Doc. A. Smetona: „Jaunystės metai vis tiek kiekvienam gražiausi“
(Interviu)

Nuotaikingus
papuošalus

● Nauja Lady Gaga fotosesija – natūraliai graži (Foto) (4)
● Vilniui užmigti neleido „Mados naktis“ (Foto) (1)
● Mados naktis prasidės vakar

Individualūs stilistės patarimai. Kokia šukuosena man tiktų?
(XXVII)

● Tyrimas: europiečiai įsimyli daug greičiau nei amerikiečiai (1)
● Laimingiausi europiečiai - danai
● Kulinarijos tinklaraštininkų receptai Joninėms
● Išbandyta konsultanto. Vyno ir šokolado degustacija su Dominyku
Velička (2)

● Kodėl raidės kompiuterio klaviatūroje išdėstytos ne pagal abėcėlę?
(1)

● Vienas iš dešimties augintinių turi savo „Facebook“ puslapį

